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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 – февраль, июнь, август, ноябрь 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 феврале, июне, августе, ноябре на кыргызском, русском 
и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской 
Республики
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

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 24-февралындагы
№ 2022-П-12/9-4-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү 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. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

 − 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/8 «Ислам банк ишинин 
жана каржылоонун принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган 
операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

 − 2009-жылдын 30-сентябрындагы №39/4 «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге 
талаптар жөнүндө» жобо тууралуу». 

2. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын; 
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн 
кийин күчүнө кирет.
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4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, 
«Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк 
бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен 
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 24-февралындагы 
№ 2022-П-12/9-4-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2009-жылдын 30-сентябрындагы №39/4 «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге 
талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге 
талаптар жөнүндө» жобонун:

2-тиркемесинин:
 − 11-пунктунун биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«11. Кардар бөлүп төлөө шартында сатылган товар үчүн кезектеги 
төлөмдү графикте белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн шартта, ал карыз 
суммасынан ______% өлчөмдө айыптык төлөм төлөйт.»;

 − Жобо төмөнкү мазмундагы 3-глава менен толукталсын:
«3-глава. Иджара мунтахийя биттамлик келишими

3.1. Иджара мунтахийя биттамлик келишими – бул иджара 
келишимин камтыган бүтүм, ага ылайык кардар ижарага 
алынган мүлктү (активди) келишимге ылайык иджара мезгили 
аяктаганда же болбосо иджара мезгил аралыгында бара-бара сатып 
алууга милдеттенет.

3.1.1. Иджара мунтахийя биттамлик келишими төмөнкү 
документтерден турат: 

 − кардардын иджара келишиминин предмети боюнча 
билдирмеси; 

 − негизги иджара мунтахийя биттамлик келишимине карата 
иджара келишими; 
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 − иджара мунтахийя биттамлик келишимине кабыл алуу-өткөрүп 
берүү актысы;

 − иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча менчик укукту 
өткөрүп берүү убадасы. 

3.2. Келишимдин жалпы жоболору
3.2.1. Иджара мунтахийя биттамлик келишими кардардын 

билдирмесинин, ошондой эле келишим түзүү жөнүндө чечим кабыл 
алуу үчүн зарыл финансылык жана юридикалык документтердин 
негизинде банк тарабынан түзүлөт.

3.2.2. Келишим тараптары болуп Ижарачы жана Ижарага берүүчү 
саналат. Кардар Ижарачынын, ал эми Банк Ижарага берүүчүнүн 
милдетин аткарат.

3.2.3. Иджара мунтахийя биттамлик келишиминин предмети 
катары кайсы гана болбосун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, 
же болбосо банктын жана Ижарачынын өнөктөш же өнөктөш эмес 
экендигине карабастан, алардын бөлүнбөй турган менчик үлүшүндөгү 
айрым активдердеги үлүшү болушу мүмкүн. 

3.2.4. Иджара мунтахийя биттамлик келишиминин предмети 
камсыздандырылышы мүмкүн.

3.2.5. Иджара мунтахийя биттамлик келишиминин предмети анын 
коопсуздугун камсыз кылуу менен колдонулушу мүмкүн, ал эми 
иджара мунтахийя биттамлик келишимин аткаруудан алынган пайда 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана шариат талаптарына 
ылайык келүүгө тийиш.

3.2.6. Иджара мунтахийя биттамлик келишиминин предметине 
менчик укугун өткөрүп берүү үчүн негиз болуп бул жөнүндө белекке 
берүү же сатуу келишиминде көрсөтүлөт, анда мүлккө менчик 
укугун төмөндөгү ыкмалардын бири менен өткөрүп берүү убадасы 
камтылган:

1) макулдашылган акыга же ижара акысынын калган бөлүгүн 
прогрессивдүү төлөө аркылуу сатуу;

2) себебин көрсөтүүсүз белекке берүү (өткөрүп берүү);
3) бардык төлөмдөр төлөнгөндөн кийин аны белекке берүү.
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3.2.7. Мүлккө менчик укугун өткөрүп берүү иджара мунтахийя 
биттамлик келишиминен жана берилген убададан өзүнчө түзүлгөн 
белек кылуу же сатуу келишиминин негизинде жүзөгө ашырылат.

3.2.8. 3.2.6-пунктта каралган ыкмалардын бири аркылуу мүлккө 
менчик укугун өткөрүп берүүгө убада, убада берген адам тарабынан 
милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш. Ошого карабастан убада 
берүү бир тарап үчүн гана милдеттүү болуп саналат, ал эми экинчи 
тарапка тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Бул өз ара убада берүүгө 
(милдеттендирүүгө) жол бербөө үчүн зарыл, анткени бул келишим 
шарттарына окшош, ал эми шариат нормаларына ылайык мындай 
шарттарга тыюу салынган.

3.2.9. Келишимде форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда 
келишимди аткаруу шарттары каралууга тийиш.

3.3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.3.1. Ижарачынын укуктары жана милдеттери:
1) ушул Келишимде көрсөтүлгөн шарттарда ижарага алынган 

мүлккө ээлик кылуу жана аны пайдалануу;
2) мүлктү ижарага алууда Ижарага берүүчүгө карата ижаранын 

сапатына жана толуктугуна тиешелүү талаптарды коюу;
3) Банктын чыгымын, ошондой эле мүлктү сатып алууга жана 

тариздөөгө байланыштуу бардык чыгашаларын төлөп берген шартта 
Келишимге кол коюлгандан тартып мүлктү өткөрүп алганга чейин 
ижарага алынган мүлктөн баш тартууга;

4) Мүлктү колдонуу мөөнөтүнө, шарттарына, методдоруна жана 
ыкмаларына сыяктуу эле, аны күтүүгө да ак ниет мамиле кылууга; 

5) мүлктү шариат стандарттарына ылайык гана пайдаланууга, аны 
күтүүгө жана колдонуу эрежелерин сактоого;

6) мындай иш-аракеттерди жүргүзүүгө ижара берүүчүдөн жазуу 
жүзүндө макулдук алган учурларды эске албаганда, мүлктүн 
бүтүндүгүнө таасир тийгизген олуттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзбөөгө; 

7) Ижарачынын күнөөсү боюнча Ижарага берүүчүгө келтирилген 
зыян үчүн жооп тартат;

8) тараптардын макулдашуусу боюнча мүлктү ижарага алуу 
милдеттенмесин аткаруунун гарантиясы катары белгилүү бир 
сумманы салуу. Ижарачы милдеттенмесин аткарбаган учурда 
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салынган сумма зыяндын ордун жабуу үчүн гана колдонулат. Банк 
Ижарачы менен макулдашуу аркылуу банк жана Ижарачы ортосунда 
түзүлгөн мудараба келишиминин негизинде аны инвестициялоо үчүн 
колдоно алат. Бул сумма ижара боюнча кезектеги төлөмдөрдү төлөө 
эсебине кабыл алынышы мүмкүн;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана шарияттын 
талаптарын эске алуу менен Ижарага берүүчүнүн макулдугу менен 
ижара келишиминен айырмаланган шарттарда субижара келишимин 
түзүү.

3.3.2. Ижарага берүүчүнүн укуктары жана милдеттери:
1) мүлктү камсыздандырууда камсыздандыруу чыгашалары 

Ижарага берүүчүгө жүктөлөт, ал Ижарачы тарабынан Ижарага 
берүүчүгө төлөнүп берилүүгө тийиш. Эгерде мүлктү шариат 
стандарттарына ылайык камсыздандыруу мүмкүн болбосо, банктын 
шариат кеңешинин тиешелүү макулдугу болсо, мүлк адаттагы ыкмада 
камсыздандырылышы мүмкүн. Келишимге кол коюлгандан кийин 
Ижарага берүүчү Ижарачыдан белгиленген ижара акысынан ашыкча 
каражат талап кыла албайт, буга кечиктирилген ижара акысы үчүн 
айып пулду кошпогондо. Ошондой эле Ижарага берүүчү Ижарачыны 
Ижарага берүүчүнүн эсебинен мүлктү камсыздандыруу үчүн агент 
катары дайындай алат;

2) Ижарага берүүчү Ижарачынын билдирмеси боюнча 
мүнөздөмөдө көрсөтүлгөн мүлктү сатып алышы же даярдашы мүмкүн;

3) Ижарага берүүчү буга чейин иджара мунтахийа биттамлик 
келишими түзүлгөндүгү жөнүндө үчүнчү жакка маалымдоо жана бул 
тууралуу Ижарачыга 30 календардык күн мурда билдирүү менен 
ижарага алынган мүлктү сатышы мүмкүн. Бул учурда, келишим 
боюнча бардык укуктар жана милдеттер мүлктүн жаңы менчик ээсине 
өтөт;

4) Ижарага берүүчү иджара мунтахийя биттамлик келишиминин 
предмети болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү Ижарага 
алуучу менен макулдашуу боюнча негизги капиталдык оңдоону 
жүргүзөт. Ошону менен бирге, ижарага төлөө графигине келтирилген 
чыгымдарга ылайык өзгөртүүлөр киргизилет. Ижарачы иджара 
мунтахийя биттамлик келишиминин предмети болгон кыймылдуу 
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жана кыймылсыз мүлктү учурдагы же мезгил мезгили менен (кадимки) 
техникалык оңдоону өз эсебинен жүргүзүп турууга тийиш;

5) Ижарачы ижарага алынган мүлккө карата кандайдыр бир 
мыйзамсыз иш-аракеттерге же шалаакы мамилеге жол бербесе, 
иджара мунтахийя биттамлик келишими колдонулган учурда ижарага 
алынган мүлк үчүн Ижарага берүүчү жооп берет.

3.4. Келишимдин мөөнөтү.
Иджара мунтахийя биттамлик келишими төмөнкү учурларда 

токтотулушу мүмкүн:
1) өз ара макулдашуу боюнча;
2) ижара төлөмдөрүн төлөө мөөнөтү бузулса же аны төлөө 

токтотулса;
3) ижарага алынган мүлк бузулган учурда;
4) иджара мунтахийя биттамлик келишиминин мөөнөтү бүткөндө;
5) мүлктү Ижарачыга сатуу учурунда.
Тараптардын бири каза болгон учурда иджара мунтахийя 

биттамлик келишиминин аракети токтотулбайт. Ижарачы каза 
болгон учурда анын иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 
укуктары жана милдеттери мураскорго өтөт. Бирок ижарага алуучунун 
мураскорлору, эгерде иджара мунтахийя биттамлик келишиминин 
аткарылышы оор экендиги жөнүндө далилдерди келтирсе же мураска 
калтыруучу каза болгондон кийин иджара мунтахийя биттамлик 
келишимин түзүү зарылдыгы жок болсо, иджара мунтахийя биттамлик 
келишимин токтотушу мүмкүн.

Иджара мунтахийя биттамлик келишиминин документтеринин 
типтүү үлгүлөрү «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине 
ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө» жобого 
карата 3-тиркемеде келтирилген.

 − Жобо төмөнкү мазмундагы 3-тиркеме менен толукталсын:
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«Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине 
ылайык түзүлүүчү типтүү 
келишимдерге талаптар 
жөнүндө» жобого карата
3-тиркеме

Кардардын иджара келишиминин предмети боюнча 

БИЛДИРМЕСИ

_________________________________________ төмөнкү мүлктү 
иджара келишими боюнча төмөнкү шарттарда сатып алууну жана 
өткөрүп берүүнү суранат: 

Иджара келишиминин предмети жөнүндө маалымат
Келишим предметинин аталышы (маркасы, 
модели ж.б.) 
Наркы
Саны
Келишим предметинин кардар үчүн зарыл 
болгон башка маанилүү мүнөздөмөлөрү 
Келишим предметинин абалы (жаңы же 
колдонулган)

Иджара келишиминин предметин берүүчү/сатуучу жөнүндө маалымат

Бүтүм шарттары

Иджара келишимине билдирме берилген күн 2021-жылдын «__» ______________

____________________
(кол тамгасы)
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Негизги иджара мунтахийя биттамлик келишимине карата
ИДЖАРА КЕЛИШИМИ

____________ шаары                      20___-жылдын «___» ___________

Мындан ары «Банк» деп аталуучу, __________________________ 
атынан ____________________________________________________ 
__________________________________________________ негизинде  
иш алып барган ____________________________ бир тараптан, жана 
мындан ары «Ижарачы» деп аталуучу, __________________________  
атынан ____________________________________________________ 
негизинде иш алып барган ___________________________________ 
экинчи тараптан, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар, 
төмөнкүлөр жөнүндө ушул иджара мунтахийя биттамлик келишимин 
түзүштү.

1. Келишим предмети
1.1. Ушул келишимге ылайык Ижарага берүүчү ижарачынын 

билдирмеси боюнча _______________________________________
____________________ сатуучудан ___________________ (мындан 
ары – мүлк) менчигине сатып алат жана аны акы төлөө негизинде 
Ижарачыга убактылуу ээлик кылууга жана макулдашылган мөөнөт 
ичинде пайдаланууга берет.

1.2. Ижарага берүүчү Ижарачыга: __________________________ 
максатта пайдалануу үчүн __________________________________ 
берет.

1.3. Мүлктүн Ижарачыга берилип жаткан учурдагы мүнөздөмөсү 
Өткөрүп берүү актысында (1-тиркеме) көрсөтүлөт.

1.4. Ижара акысы келишим түзүлгөн учурдан тартып милдеттүү 
түрдө төлөнүүгө тийиш. Ижарага берүүчүнүн ижара төлөмдөрүн алуу 
укугу өткөрүп берүү-кабыл алуу актына кол коюлгандан кийин жана 
Ижарачы мүлктү пайдалана баштаган учурдан тартып же Ижарага 
берүүчү Ижарачыга мүлктү пайдаланууга берген учурдан тартып 
келип чыгат. Ижарачы ижара боюнча төлөмдөрдү ушул келишимдин 
1.6-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөөгө милдеттенет. 
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1.5. Келишим предмети ушул келишимдин колдонуу мөөнөтү 
аяктаганга чейин Ижарага берүүчүнүн жеке менчиги болуп саналат, 
ал эми Ижарачы мүлктү пайдалануучу болуп эсептелет. 

1.6. Мүлктү ижарага берүү мөөнөтү 20 ___-жылдын «__» 
___________ баштап 20 ___-жылдын «__» ___________ чейин 
белгиленет.

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери
2.1. Ижарачы төмөнкүлөргө укуктуу:
2.1.1. Ушул келишимде көрсөтүлгөн шарттарда ижара мүлкүнө 

ээлик кылууга жана пайдаланууга.
2.1.2. Ижарага берилген мүлктү кабыл алуу учурунда анын 

сапатына жана толуктугуна байланыштуу талаптарды Ижарага 
берүүчүдөн талап кылууга.

2.1.3. Ижарага алынган мүлктү келишимге кол коюлган учурдан 
тартып Ижарага берүүчүгө мүлктү катоого байланышкан чыгымдардын 
ордун толтурган шартта пайдаланууга алганга чейин алуудан баш 
тартууга.

2.2. Ижарачы төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.2.1. Мүлктү колдонуу мөөнөтүнө, шарттарына, методдоруна жана 

ыкмаларына сыяктуу эле, аны күтүүгө да ак ниет мамиле кылууга.
2.2.2. Мүлктү шариат стандарттарына ылайык гана пайдаланууга, 

аны күтүүгө жана колдонуу эрежелерин сактоого.
2.2.3. Мындай иш-аракеттерди жүргүзүүгө ижара берүүчүдөн 

жазуу жүзүндө макулдук алган учурларды эске албаганда, мүлктүн 
бүтүндүгүнө таасир тийгизген олуттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзбөөгө. 

2.2.4. Ижарачынын күнөөсү боюнча Ижара берүүчүгө келтирилген 
зыян үчүн жооп берүүгө.

2.2.5. Тараптардын макулдашуусу боюнча мүлктү ижарага 
алуу милдеттенмесин аткаруунун гарантиясы катары белгилүү 
бир сумманы салуу. Ижарачы милдеттенмесин аткарбаган учурда 
салынган сумма зыяндын ордун жабуу үчүн гана колдонулат. Ижарага 
берүүчү Ижарачы менен макулдашуу аркылуу Ижарага берүүчү жана 
Ижарачы ортосунда түзүлгөн мудараба келишиминин негизинде аны 
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инвестициялоо үчүн колдоно алат. Бул сумма ижара боюнча кезектеги 
төлөмдөрдү төлөө эсебине кабыл алынышы мүмкүн.

2.2.6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана шарияттын 
талаптарын эске алуу менен Ижара берүүчүнүн макулдугу менен 
ижара келишиминен айырмаланган шарттарда субижара келишимин 
түзүү.

2.3. Ижарага берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу:
2.3.1. Ижарага берүүчү мүлккө карата менчик укугун Ижарачыга 

өткөрүп бергенге чейин мүлккө менчик укугуна ээ болууга.
2.3.2. Ушул келишим боюнча өзүнүн бардык укуктарын жана 

милдеттерин тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү ижара мунтахийя 
биттамлик келишимин милдеттүү түрдө түзүү менен тараптардын өз 
ара макулдашуусу боюнча үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө.

2.3.3. Ушул келишимге ылайык, келишимдин мөөнөтү бүткөнгө 
чейин каалаган убакта ижарага берилген мүлктүн максаттуу 
пайдаланылышын текшерүүгө.

2.3.4. Эгерде Ижарачы банктын шариат кеңеши тарабынан 
колдоого алынган ички саясатына ылайык, сумма кайрымдуулук 
максатына жумшалат деп көрсөтүү менен ижара акысын негизсиз 
кечиктирсе, белгиленген ижара акысынан ашык сумманы же 
белгиленген суммадан кошумча үлүш алууга. 

2.3.5. Ижарачыдан ижара төлөмдөрүнүн кийинки бөлүгөн негизсиз 
кечиктирген учурда, Ижарачыга төлөө мөөнөтү жөнүндө эскерткен 
шартта, мөөнөтү өтүп кеткен ижара төлөмдөрүн төлөөнү талап 
кылууга.

2.4. Ижарага берүүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.4.1. Ушул келишимде көрсөтүлгөн шарттарда Ижарачыга мүлктү 

берүүгө.
2.4.2. Ижарачы бардык милдеттенмелерин аткаргандан кийин ага 

мүлктү өткөрүп берүү үчүн мүлккө карата менчик укугун тастыктаган 
документтердин түп нускасынын толук сакталышын камсыз кылууга.

2.4.3. Ижарачынын кат жүзүндө кайрылуусунун негизинде эсеп 
көчүрмөсүн берүүгө.
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2.4.4. Иджара мунтахийя биттамлик келишиминин предмети болгон 
кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү Ижарачы менен макулдашуу 
боюнча негизги капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүгө. Бул учурда, 
ижара төлөө графигине келтирилген чыгымдарга ылайык өзгөртүүлөр 
киргизилет.

2.4.5. Эгерде Ижарачы ижарага алынган мүлккө карата кандайдыр 
бир мыйзамсыз аракеттерди же шалаакы мамиле жасабаса, ижарага 
алынган мүлк үчүн келишим бүткөнгө чейин жооп берүүгө.

3. Ижараны камсыздоо
3.1. Кардардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерин талапка 

ылайык аткаруу ушул келишимдин тараптары ортосунда түзүлгөн 
_______________________ № _____ күрөө жөнүндө келишим менен 
камсыз кылынат.

3.2. Карызды, башка жыйымдарды толугу менен жана өз убагында 
төлөө, ошондой эле ушул келишим боюнча Ижарачынын башка 
милдеттенмелеринин талаптагыдай аткарылышы күрөө менен 
камсыздалат.

3.3. Ижарачы ушул келишимде каралган милдеттенмелерди 
аткарбаса же талапка ылайык аткарбаса, Ижарага берүүчү күрөө 
келишиминде белгиленген тартипте күрөөгө коюлган мүлктүн 
эсебинен өндүрүп алууга укуктуу.

4. Келишим боюнча милдеттенмелерди токтотуу 
жана талаш маселелерди чечүү тартиби

4.1. Талаш маселелер жана пикир келишпестиктер Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат. 
Талаш маселелерди тараптардын макулдашуусу боюнча чечүү 
мүмкүн болбосо, алар белгиленген тартипте сот органдарына 
өткөрүлүп берилет.

4.2. Бул келишим төмөндө көрсөтүлгөн учурларда токтотулушу 
мүмкүн:

1) өз ара макулдашуу боюнча;
2) ижара төлөмдөрүн төлөө мөөнөтү сакталбаса же төлөө 

токтотулган учурда;
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3) ижарага алынган мүлк бузулган учурда;
4) иджара мунтахийя биттамлик келишиминин мөөнөтү бүткөн 

учурда;
5) мүлк Ижарачыга сатылганда.

5. Ал жеткис күч жагдайлары (форс-мажор)
5.1. Эгерде Ижарачы бул келишим боюнча милдеттенмелерин суу 

ташкындары, өрт, жер титирөө жана башка табигый же техногендик 
кырсыктар, ошондой эле аскердик аракеттер, блокада, мамлекеттик 
органдардын аракети, өзгөчө кырдаалдын киргизилиши, массалык 
баш аламандыктар ж.б. натыйжасында аткарбаса же талаптагыдай 
аткарбаса, Ижарачынын ушул келишим боюнча милдеттенмелери 
токтотулбайт жана аткаруу мөөнөттөрү банктын макулдугу менен 
мындай жагдайлар орун алып турган учурга жараша кийинкиге 
жылдырылышы мүмкүн.

5.2. Эгерде тараптар ал жеткис күч (форс-мажордук) 
жагдайларынан улам ушул келишим боюнча милдеттенмелерин 
аткара албай же талаптагыдай аткара албай калса ал боюнча 
жоопкерчиликтен бошотулат, мындай ал жеткис күч жагдайлары 
ыйгарым укуктуу мамлекеттик же административдик орган тарабынан 
жазуу жүзүндө тастыкталат. 

Эгерде мындай тастыктоону алуу мүмкүн болбосо, форс-мажордук 
жагдайды далилдөө милдети бузууга жол берген тарапка жүктөлөт.

5.3. Форс-мажордук кырдаалдарга төмөнкүлөр кирет: 
табигый кырсыктар (суу ташкыны, жер титирөө, өрт жана башка 
табигый же техногендик кырсыктар), эпидемиялар, тиешелүү аймакка 
согуш абалынын киргизилиши, массалык баш аламандыктар.

Бул учурларда, келишим боюнча кандайдыр бир 
милдеттенмелерди аткарбаган же өз убагында аткарбаган тарап 
форс-мажордук кырдаалдардын орун алгандыгы жана алардын 
кесепети жөнүндө экинчи тарапка жазуу жүзүндө дароо билдирүүгө 
жана аталган жагдайлардын кесепетинен келип чыккан терс 
натыйжаларды максималдуу чектөө максатында бардык чараларды 
көрүүгө милдеттүү.
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6. Корутунду жоболор
6.1. Ижарачы бул келишимдин мазмуну менен таанышып 

чыккандыгын тастыктап, анда көрсөтүлгөн бардык шарттарды 
кабыл алат, ошондой эле Ижарага берүүчүдөн милдеттенмелерди 
аткарбоонун же талаптагыдай аткарбоонун кесепети жөнүндө 
түшүндүрмө алгандыгын тастыктайт.

6.2. Бул келишим тараптар кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет 
жана Ижарачы ушул келишим боюнча бардык милдеттенмелерин 
толук аткарганга чейин күчүндө болот.

6.3. Бул келишим ___ нускада, тараптардын ар бири үчүн түзүлдү. 
Тараптар кол койгон ушул келишимдин текстинин бардык нускалары 
бирдей юридикалык күчкө ээ.

6.4. Бул келишимге киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор тараптар кол койгон кошумча келишим менен таризделет 
жана ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ошол 
эле учурда бул келишимге киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, 
ошондой эле шариат эрежелерине жана принциптерине каршы 
келбөөгө тийиш.

6.5. Тараптар ушул келишимге ылайык өз милдеттенмелерин 
аткаргандан кийин, бири-бирине дооматы болбойт. 

6.6. Бул келишимдин тиркемелери анын ажырагыс бөлүгү болуп 
саналат.

1. Тараптардын реквизиттери жана кол тамгалары
Ижарага берүүчү Ижарачы

_____________________________ (кызмат орду)

_____________________________ (аты-жөнү)

_____________________________ (кол тамга, мөөр)

20__-жылдын «____» ___________ № __ иджара келишимине 
карата 
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1-тиркеме

КАБЫЛ АЛУУ-ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ АКТЫСЫ
Биз, төмөндө кол койгондор, ____________ атынан бир жагынан 

жана ____________ атынан экинчи жагынан, банк төмөнкүлөрдү 
өткөрүп бергендиги, ал эми Ижарачы кабыл алгандыгы тууралуу ушул 
актыны түздүк:

Катар 
№

Жабдуунун/мүлктүн 
аталышы

Жабдуунун/мүлктүн 
сыпатталышы

Саны Эскертүү

Бул акт 20__-жылдын «____» __________ эки нускада, 
тараптардын ар бири үчүн бирден нускада түзүлгөн.

1. Тараптардын реквизиттери жана кол тамгалары
Ижарага берүүчү Ижарачы

_____________________________ (кызмат орду)

_____________________________ (аты-жөнү)

_____________________________ (кол тамга, мөөр)
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Иджара келишими боюнча менчик укукту өткөрүп берүү
УБАДАСЫ

____________ шаары                      20___-жылдын «___» ___________

Мындан ары «Ижарага берүүчү» деп аталуучу, _________________ 
атынан ____________________________________________________  
негизинде иш алып барган __________________________________  
20____-жылдын «___» ___________ №_______________ иджара 
мунтахийя биттамлик келишимине ылайык төмөнкүлөр боюнча убада 
берет:

2. Убада предмети
1.1. Ижарага берүүчү иджара мунтахийя биттамлик келишиминин 

бардык шарттары бузууларсыз аткарылган шартта, анын мөөнөтү 
аяктагандан кийин банктан Ижарачыга _____-жылдын «____» 
_________ № __________ келишимге карата мүлккө менчик укукту 
өткөрүп берүү жөнүндө убадасын берет. 

1.2. Бул бир тараптуу убада, ага ылайык Ижарачы бардык ижара 
төлөмдөрүн өз убагында жана толук төлөгөн учурда, Ижарага берүүчү 
милдеттенме алат (төмөндөгү варианттардын бири тандалат):

1) ижара акысынын калган бөлүгүн прогрессивдүү төлөө аркылуу 
сатууга; 

2) себебин көрсөтпөстөн, аны белекке берүүгө (өткөрүп берүү);
3) келишим боюнча бардык төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин, аны 

белекке берүүгө.
1.3. Убада бир тараптуу жана Ижарага берүүчү үчүн гана 

милдеттүү болуп саналат.
1.4. Бул милдеттенме эки нускада түзүлгөн, бир нускасы 

Ижарачыга берилет.
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3. Ижарага берүүчүнүн реквизиттери

Ижарага берүүчү

________________________________ (кызмат орду)

________________________________ (аты-жөнү)

________________________________ (кол тамга, мөөр)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/8 «Ислам банк ишинин жана 
каржылоонун принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар 
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

 − Жобо төмөнкү мазмундагы 2.4.1-глава менен толукталсын:

Глава 2.4.1 Иджара сервис бүтүмү
2.4.1.1. Иджара Cервис – бул эки келишимден турган, кардарга 

макулдашылган мөөнөт ичинде жана белгиленген акыга кызматтан 
пайдалануу укугун сунуштоо боюнча келишим: 1) кызмат көрсөтүүчү 
банкка көрсөткөн кызматты пайдалануу укугу жөнүндө келишим; 
2) банк менен кардандын ортосундагы ырааттуу төлөм негизинде 
кардарга кызмат көрсөтүү жөнүндө келишим.

2.4.1.2. Иджара сервис бүтүмү ижарага алынган кыска мөөнөтүү 
каржылоо үчүн банк менен кардар ортосундагы мамилелерди карайт, 
бул жерде тейлөө арендага алынат жана бул тейлөө материалдык 
эмес болушу керек. Банк ар кандай кызмат көрсөтүүчүлөр менен 
келишимдерге ээ болот, мында банк кардарга керектүү кызматтарды 
ижарага алат жана аларды кардарга ижара негизинде субарендага 
берет.

2.4.1.3. Иджара сервис бүтүмүн финансы-кредит уюмдары 
кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү оңдоо, саякаттоо, майрамдоо, 
бизнести өнүктүрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр, билим берүү жана 
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саламаттыкты сактоо, консалтинг ж.б. кызматтарын сунуштоо үчүн 
колдонушу мүмкүн.

2.4.1.4. Бүтүм тараптары катары жалдоого берүүчү жана жалдоочу 
эсептелет. Банк жалдоого берүүчү катары иш алып барат.

2.4.1.5. Иджара Сервис келишиминин предмети пайда (кызмат же 
жумуш) саналат.

2.4.1.6. Кызмат/жумуш так аныкталган жана ачык болууга тийиш, 
объективдүү аткарылууга жана Шариат стандарттарына ылайык 
келүүгө тийиш.

2.4.1.7. Сый акы эч кандай талаш-тартыштын келип чыгышын 
шарттабаган жана акча каражаттары түрүндө болууга тийиш. Сый акы 
суммасы толугу менен же бөлүп төлөнүшү мүмкүн.

2.4.1.8. Банктын кызмат көрсөтүү үчүн төлөө боюнча 
милдеттенмеси келишимге кол коюлган учурдан тартып келип чыгат. 
Кардардын банкка төлөө боюнча милдети пайда алынган учурдан 
тартып келип чыгат.

2.4.1.9. Банк жалдоочудан келишим боюнча милдеттенмелерди 
аткаруу ниетинин олуттуулугунун кепилдиги катары белгилүү бир 
өлчөмдө күрөөлүк сумманы төлөөнү талап кылууга укуктуу. Салынган 
сумма келишим боюнча карызды төлөө үчүн колдонулушу мүмкүн. 
Жалдоочу милдеттенмелерди аткаруудан баш тарткан учурда, 
кепилдик депозиттен иш жүзүндө келтирилген зыян өлчөмү гана 
алынат.

2.4.1.10. Ижара Сервис бүтүмүнүн натыйжасында банк алган 
каражаттар Шарият стандарттарына туура келген операцияларга 
колдонулушу керек.

2.4.1.11. Иджара сервис бүтүмү боюнча келишимдер жазуу 
жүзүндө түзүлөт. Мында келишим толук аракетке жөндөмдүү/укук 
жөндөмдүүлүгүнө ээ тараптар ортосунда гана түзүлөт.

2.4.1.12. Эки тарап макулдашуусу боюнча Иджара Сервис 
келишими белгиленген мөөнөткө түзүлөт.

2.4.1.13. Иджара сервис келишими төмөнкү учурларда токтотулушу 
мүмкүн:

1) тараптардын макулдашуусу боюнча;
2) келишимдин мөөнөтү аяктаганда;
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3) макулдашылган шарттар бузулганда жана/же пайдалануу укугу 
үчүн төлөмдөр токтотулганда;

4) келишимдин тараптары мурда кабыл алынган бардык 
милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда толугу менен аткарганда.

2.4.1.14. Иджара сервис келишимин, баштапкы мөөнөт аяктаганга 
чейин же андан кийин узартылгандыгына/узартылбагандыгына 
карабастан, жаңы мөөнөткө узартууга жол берилет.

2.4.1.15. Келишим шарттары бузулган же күтүлбөгөн жагдайлар 
келип чыккан учурларды эске албаганда, келишимди бир тараптуу 
тартипте бузууга жол берилбейт.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 28-февралындагы 
№ 2022-П-07/10-2-(ДКП)

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 таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 
жылдык 10,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.

2. Токтом 2022-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

маалыматтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
интернет-сайтында токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) 
жумуш күнү ичинде жарыяланышын камсыз кылсын.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика 
башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 9-мартындагы 
№ 2022-П-12/12-3-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) 
«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү 

тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

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. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин 
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна 
өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

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 токтомду Кыргыз 

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

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, 
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«Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин 
жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын 
тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун 
басарына жүктөлсүн.

Төрага  К. Боконтаев 
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 9-мартындагы 
№ 2022-П-12/12-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-

(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону 
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин 
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү 
өзгөртүүлөр киргизилген:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин 
лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

 − 130-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Жогоруда көрсөтүлгөн билдирүүлөрдү банк өзүнүн расмий 

электрондук почта дарегинен Улуттук банктын расмий электрондук 
почта дарегине жөнөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда, эгерде 
электрондук документте камтылган маалыматтарды текшерүү зарыл 
болсо, Улуттук банк аларды кагаз жүзүндө талап кылууга укуктуу.»;

 − 140-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«140. Шариат кеңешинин мүчөсү кызматына талапкерлер төмөнкү 

минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш: 
1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломго ээ болуу; 
2) Кыргыз Республикасынын ислам банк иши жана каржылоо 

принциптери боюнча банктык мыйзамдар жагында билимге ээ болуу; 
3) ислам банк иши жана каржылоо принциптери багыты боюнча 

окутуудан ийгиликтүү өткөндүгүн күбөлөндүргөн, тастыкталган 
документтер (сертификаттар) менен ислам банк иши жана каржылоо 
принциптери жагында билим деңгээлине ээ болуу; 

4) Шариат кеңешинин мүчөлөрү шариаттык корутундуларды 
чыгаруу тажрыйбасы менен финансы-кредит уюмдарында 1 (бир) 
жылдан кем эмес, же окуу жайларда 2 (эки) жылдан кем эмес, диний 
уюмдарда же мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өткөн, ислам 
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банк ишин жүргүзүү стандарттарын белгилеген эл аралык уюмдарда 2 
(эки) жылдан кем эмес иш тажрыйбасына ээ болуу. 

Шариат кеңешинин төрагасы буга кошумча укук жана/же соода 
жүргүзүү маселелерин камтыган багыт боюнча шариат чөйрөсүндөгү 
жогорку билими жөнүндө дипломго (жалпы таанылган жогорку 
окуу жайларынын), ошондой эле ислам банкынын жана «ислам 
терезесине» ээ банктын /ислам финансы уюмунун Шариат кеңешинде 
кеминде 1 (бир) жылдан кем эмес, же банктарда 5 (беш) жылдан кем 
эмес, анын ичинде жетектеген кызматтарда 1 (бир) жылдан кем эмес 
иш тажрыйбасына ээ болууга тийиш;

5) ушул Жобонун 20-главасындагы шарттарга кирбөөгө.»; 
 − 141-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир эле учурда Кыргыз 
Республикасында катталган бир коммерциялык банктын жана эки 
банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Шариат кеңешинде мүчө 
боло алышат.»; 

 − 145-пунктунун 3-абзацындагы «звать» деген сөз «знать» деген 
сөзгө расмий тилинде алмаштырылсын;

 − 158-пунктунун:
3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«3) 21-тиркеменин формасы боюнча анкеталар, кийин ушул 

анкетада чагылдырылган маалымат өзгөргөн шартта, кызмат адамы -  
Кыргыз Республикасынын резиденти 10 (он) жумуш күнү ичинде, ал 
эми Кыргыз Республикасынын резидент эмеси өзгөртүү киргизилген 
учурдан тартып 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка бул 
тууралуу кат же электрондук түрдө билдирүүгө тийиш.»;

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Улуттук банк мыйзамдарда белгиленген максаттарга жетүү, 

ошондой эле белгилүү бир милдеттерди чечүү үчүн туунду банктын 
башкарма мүчөсү кызмат ордуна алдыга коюлган милдеттерди аткаруу 
үчүн түздөн-түз зарыл болгон багыттар боюнча квалификацияга жана 
компетенцияга ээ, кынтыксыз ишкердик аброй талаптарына жана 
ушул Жобонун 144-пунктунун 1, 3, 4-пунктчаларына жооп берген 
талапкерди макулдашуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.»;

 − 159-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
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«159. Талапкердин мурунку иши жөнүндө маалымат алуу 
зарылчылыгы келип чыккан учурда, Улуттук банк талапкер акыркы 
иштеген үч мекемеден бир же бир нече сунуштама каттарын 
талап кылууга укуктуу. Шариат кеңешинин мүчөлөрү кызмат 
ордуна талапкерлерден Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар 
кеңешинин же Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын 
мүчөлөрүнөн же ислам финансы-кредит уюмдарынын жана финансы 
уюмдарынын (анын ичинде чет өлкөлүк финансы-кредит уюмдарынын 
жана финансы уюмдарынын) Шариат кеңешинин мүчөлөрүнөн, эл 
аралык уюмдардын Шариат кеңешинин мүчөлөрүнөн сунуштама 
каттар талап кылынышы мүмкүн. Сунуштама катта аны сунуштап 
жаткан адамдын аты-жөнү, атасынын аты, иштеген жери жана 
дареги, кызмат орду, телефону, факсы, электрондук почтасынын 
дареги, талапкерге берилген мүнөздөмө, ал талапкер менен 
кайсы жерде жана качан иштегендиги жөнүндө маалыматтар, 
ошондой эле сунуштамага кол коюлган күн көрсөтүлүүгө тийиш. 
Сунуштап жаткан адамдын кол тамгасынын аныктыгы ал иштеген жер 
боюнча же нотариуста күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Мындай талапты 
сунуштама уюмдун фирмалык бланкында берилген жана ага уюмдун 
мөөрү коюлган учурда аткаруу милдеттүү эмес. Ошол эле учурда 
сунуштамаларды төмөнкүлөрдүн берүүсүнө жол берилбейт: 

1) Улуттук банктын кызматкерлеринен; 
2) кайсы болбосун туугандарынан; 
3) талапкерди макулдашуу жөнүндө өтүнүч кат берген 

банктын жетекчилеринен жана кызматкерлеринен; 
4) өтүнүч кат берип жаткан банктын аффилирленген 

компанияларынын кызмат адамдарынан; 
5) алгылыксыз жана кооптуу банктык тажрыйбага кирген ишти 

жүзөгө ашырууга катышы бар деп табылган адамдардан жана ушул 
Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына акыркы жолу 
макулдашуудан өтүү жол-жобосунда макулдашуудан баш тартылган 
адамдардан.»;

 − 270-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Көрсөтүлгөн документтерди банк расмий электрондук почта 

дарегинен Улуттук банктын расмий электрондук почта дарегине 
жөнөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда, эгерде электрондук документте 
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камтылган маалыматтарды текшерүү зарыл болсо, Улуттук банк 
аларды кагаз жүзүндө талап кылууга укуктуу.».

 − 274-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 
«Көрсөтүлгөн документтерди банк расмий электрондук почта 

дарегинен Улуттук банктын расмий электрондук почта дарегине 
жөнөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда, эгерде электрондук документте 
камтылган маалыматтарды текшерүү зарыл болсо, Улуттук банк 
аларды кагаз жүзүндө талап кылууга укуктуу.»;

 − 275-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 
«Көрсөтүлгөн документтерди банк расмий электрондук почта 

дарегинен Улуттук банктын расмий электрондук почта дарегине 
жөнөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда, эгерде электрондук документте 
камтылган маалыматтарды текшерүү зарыл болсо, Улуттук банк 
аларды кагаз жүзүндө талап кылууга укуктуу.»;

 − 277-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 
«Көрсөтүлгөн документтерди банк расмий электрондук почта 

дарегинен Улуттук банктын расмий электрондук почта дарегине 
жөнөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда, эгерде электрондук документте 
камтылган маалыматтарды текшерүү зарыл болсо, Улуттук банк 
аларды кагаз жүзүндө талап кылууга укуктуу.»;

337-пунктунун «жөнүндө» деген сөзүнөн кийин «маалыматты» 
деген сөз менен толукталсын;

 − Жобого карата 15-тиркеменин 1.11-пунктунун 7-пунктчасынын 
2-абзацындагы «укук бузууларга» деген сөздүн алдында 
«административдик» деген сөз алып салынсын;

 − Жобого карата 16-тиркеменин 17-пунктунун 7-пунктчасынын 
2-абзацындагы «укук бузууларга» деген сөздүн алдында 
«административдик» деген сөз алып салынсын;

 − Жобого карата 17-тиркеменин 16-пунктунун 7-пунктчасынын 
2-абзацындагы «административдик бузуулар» деген сөз «укук 
бузуулар» деген сөзгө алмаштырылсын;

 − Жобого карата 21-тиркеменин 2.6-пунктунун 7-пунктчасынын 
2-абзацындагы «укук бузууларга» деген сөздүн алдында 
«административдик» деген сөз алып салынсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168  
2022-жылдын 10-мартындагы 
№ 2022-П-07/13-1-(ДКП)

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 таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 
жылдык 14,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.

2. Токтом 2022-жылдын 10-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

маалыматтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
интернет-сайтында токтом кабыл алынган күнү – 2022-жылдын 
10-мартында жарыяланышын камсыз кылсын.

4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика 
башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 10-мартындагы 
№ 2022-П-12/13-2-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин 
жөнгө салуу боюнча убактылуу чечимдери жөнүндө 

Өлкөнүн банк системасында туруктуулукту сактоо максатында, 
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин коммерциялык банктар 
үчүн:

 − Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 токтому менен бекитилген 
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
капиталынын жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо 
боюнча нускоонун 4.3-пунктунун 6-пунктчасында тизмеленген, 
жаңыдан берилген кредиттер боюнча кредиттик тобокелдик деңгээли 
300 пайыз өлчөмүндө белгиленсин; 

 − акча каражаттарын сактоо максатында банк-резиденттер 
менен чет өлкө валютасындагы эсептер боюнча корреспонденттик 
мамилелерди түзүүгө уруксат берилсин.

2. Ушул токтомдун алкагында жаңыдан берилген кредиттерге 
төмөнкүлөр кирбейт: 
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 − аларды берүү тууралуу чечимдер коммерциялык банктардын 
ыйгарым укуктуу органдары тарабынан ушул токтом күчүнө кирген 
күнгө чейин (күчүнө кирген күндү кошо алганда) кабыл алынган 
кредиттер (кредиттик линиялар); 

 − ушул токтом күчүнө кирген күнгө чейин (күчүнө кирген күндү 
кошо алганда) жактырылган кредиттик линиялар боюнча кредиттик 
транштар;

 − карыз алуучунун чогуу алгандагы жалпы кирешесинин 
көлөмүндө чет өлкө валютасындагы кирешелердин үлүшү 
75 пайыздан жогору болгон кредиттер. 

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 
Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга 
чейин колдонулат. 

4. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын 
союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык 
банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, 
областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын. 

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев 
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 11-мартындагы 
№ 2022-П-09/14-1-(БС)

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, 
алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик 
компанияларына нак чет өлкө валютасы менен операцияларды 

жүргүзүүдө убактылуу чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө 

Кыргыз Республикасында экономикалык коопсуздукту камсыздоо 
жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында, 
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 
банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 17, 36, 38, 68 жана 
138-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тиешелүү 
чечим кабыл алганга чейин, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу 
операцияларын жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын лицензиясына ээ Кыргыз Республикасынын коммерциялык 
банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана 
микрокредиттик компанияларына 2022-жылдын 11-мартынын саат 
17:30дан тартып нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын 
аймагынан тышкары алып чыгууга тыюу салынсын. 

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тиешелүү чечим 
кабыл алганга чейин колдонулат.  

3. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

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

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен 
нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү 
укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына 
ээ Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарды, алмашуу 
бюролорун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларды, 
Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын 
жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик 
бажы кызматын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматын тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо банк көзөмөлүн тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 11-мартындагы 
№ 2022-П-09/14-2-(БС)

Орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун 
аныктоо тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө

Ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын алып кайра сатуу 
операцияларынын болушуна жол бербөө максатында, Кыргыз 
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар 
жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20, 29, 35, 68-беренелерине 
таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 
токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 токтому менен бекитилген 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө 
валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо 
эрежелеринин орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун 
эсептөө тартиби боюнча 22-пунктунун аракети убактылуу токтотулсун.

2. Орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун эсептөө 
төмөнкү тартипте аныкталсын: орус рублинин кыргыз сомуна 
карата расмий курсу Бишкек убактысы боюнча мурунку соода 
күнү саат 15:00дөн учурдагы соода күнү саат 15:00гө чейинки 
мезгил аралыгында «Блумберг» маалымат агенттиги/«Рейтер» 
маалымат агенттиги тарабынан белгиленген, орус рублине 
карата АКШ долларынын максималдуу жана минималдуу курсу 
аралыгындагы орточо маанинин негизинде кросс-курс боюнча 
эсептелет.



43

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

3. Токтом 2022-жылдын 14-мартынан тартып күчүнө кирет жана 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тиешелүү чечим 
кабыл алганга чейин колдонулат.  

4. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын; 
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен 
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын 
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен 
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо экономика блогун тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 18-мартындагы
№ 2022-П-09/16-1-(БС)

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, 
алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана 

микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен 
операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө 

Кыргыз Республикасында экономикалык коопсуздукту камсыздоо 
жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында, 
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 
банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 17, 36, 68 жана 
138-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү 
укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына 
ээ Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары, алмашуу 
бюролору, микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялары, 
2022-жылдын 19-мартынан тартып, кыргыз сомуна карата казак 
теңгесин сатып алуу курсун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
тарабынан белгиленүүчү кыргыз сомуна карата казак теңгесинин 
расмий курсунан 70 пайыздан ашпаган өлчөмдө салмактанып 
алынган тобокелдик коэффициентин эске алуу менен белгилешсин.

2. Коммерциялык банктар үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 токтому 
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык 
банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык 
нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобонун 5.1-пунктунда, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
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2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 токтому менен бекитилген 
«Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын 
ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча 
ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» 
нускоонун 3.1.1 жана 3.1.2-пунктуларында белгиленген, ачык валюта 
позициясынын лимитинин (К4.1) мааниси казак теңгеси үчүн банктын 
таза суммардык капиталынан 1 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.

3. Микрофинансылык компаниялар үчүн, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы 
№ 24/8 токтому менен бекитилген «Микрокаржылоо компаниялары 
тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы 
тартиби жөнүндө» нускоонун 10-пунктунун 1-пунктчасында 
белгиленген, ачык валюта позициясынын лимитинин мааниси казак 
теңгеси үчүн микрофинансылык компаниянын өздүк капиталынан 
1 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.

4. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тиешелүү чечим 
кабыл алганга чейин колдонулат. 

5. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын; 
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

6. 1-Банктык көзөмөл башкармалыгы, 2-Банктык көзөмөл 
башкармалыгы, Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө 
башкармалыгы ушул токтом менен нак чет өлкө валютасы менен 
алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын лицензиясына ээ Кыргыз Республикасындагы 
коммерциялык банктарды, алмашуу бюролорун, микрофинансылык 
жана микрокредиттик компанияларды, Улуттук банктын түзүмдүк 
бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен 
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
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7. Токтомдун аткарылышын контролдоо банк көзөмөлүн тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 23-мартындагы 
№ 2022-П-12/17-4-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бухгалтердик 
эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым ченемдик укуктук 

актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

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. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү 
токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

 − 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын 
аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө»;

 − 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 
актылары жөнүндө»;

 − 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 «Кыргыз Республикасынын 
коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит 
уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын бекитүү 
тууралуу»;

 − 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-
кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына 
карата талаптар жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу»;
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 − 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын 
коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө 
карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

 − 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 
актылары жөнүндө»;

 − 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) 
«Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-
мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет 
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

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 токтомду Кыргыз 

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

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын 
союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, 
«Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кепилдик 
фонд» ААКты, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, 
областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 23-мартындагы 
№ 2022-П-12/17-4-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым 

ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы 

№ 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) 
стандартын аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна 
төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын 
аныктоо боюнча» нускоонун:

 − 7.3-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.3. Отчеттун көпчүлүк статьяларынын аталышы Улуттук банктан 

лицензия алган коммерциялык банктарда жана финансы-кредит 
уюмдарында бухгалтердик эсепке алуунун эсептер планындагы 
айрым эсептердин жана эсептер тобунун аталыштарына толугу менен 
шайкеш келет. Бирок айрым статьялар айрым өзгөчөлүктөргө ээ. 
Алсак, «Баалуу кагаздар портфели» (130-230-статьялар) бөлүгүнүн 
ар бир статьясында алардын классификациялангандыгына карабай, 
баалуу кагаздардын тиешелүү түрүнүн номиналдык наркы дисконтту/
сый акыны жана адилет наркты корректировкалоону эске алуу менен 
чагылдырылат. Мисалы, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана/же 
Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар» деп аталган 
130-статьяда, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар; пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар; башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар катары классификациялануучу, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана/же Улуттук банк тарабынан 
дисконтту/сый акыны жана адилет наркты корректировкалоону эске 
алуу менен чыгарылган баалуу кагаздардын номиналдык наркынын 
суммасы көрсөтүлөт.»;



50

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

 − төмөнкү редакциядагы 8.1-1-пункт менен толукталсын:
«8.1-1. Дивиденддер суммасын эсептөө үчүн банк ФОЭСке жана 

пруденциалдык талаптарга ылайык эсептелген таза пайданын ичинен 
эң эле төмөн чоңдугун пайдаланууга тийиш.»;

 − 8.4-пункттун үчүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Документтерге банктын дивиденддерди төлөө мөөнөттөрү боюнча 

планы, ФОЭСке жана пруденциалдык талаптарга ылайык эсептелген 
таза пайда көрсөткүчү, жана экономикалык ченемдерди аткаруу 
боюнча эсептер, ошондой эле пландаштырылган дивиденддерди 
төлөө суммасын эске алуу менен эсептелген «капиталдын буфери» 
индекси тиркелүүгө тийиш.».

2. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы 
№ 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили 
менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:

 − 2-тиркемесинин:
 − 2-бөлүгүнүн «Пайда жана чыгым жөнүндө отчет» деген 

А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
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«                                                                                               (миӊ сом)

 Өтүп 
жаткан 
мезгил

Жыл 
башынан 

бери
А. Пайыздык кирешелер   
1. Коммерциялык банктарда депозиттер жана эсептер 
боюнча пайыздык кирешелер
2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп боюнча 
пайыздык кирешелер 
3. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер
4. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер
5. Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешелер
6. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык 
кирешелер
7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана 
финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер  
8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык 
ижара боюнча пайыздык кирешелер, анын ичинде: 

а) өнөр жай
б) айыл чарба жана кайра иштетүү
в) соода жана коммерциялык операциялар
г) ипотекадан тышкары, курулуш
д) ипотека
е) жеке адамдар
ж) башкалар

9. Репо-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешелер
10. Башка пайыздык кирешелер
11. Бардыгы болуп пайыздык кирешелер

  

»;
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 − 5-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«5-бөлүк. Баалуу кагаздар портфели 

(миң сом)

Статьянын аталышы Бардыгы Чет өлкө 
валютасы

1. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, 
пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик 
казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу 
кагаздар 
б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык 
баалуу кагаздар
в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар
г) КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн өкмөттөрү 
тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 
д) ОЭСР өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар
е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 

2. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу башка карыздык баалуу кагаздар, анын 
ичинде:

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу 
кагаздары  
а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык 
баалуу кагаздары  
б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу 
кагаздары 
б1) чет өлкө ислам банктарынын карыздык баалуу 
кагаздары 

3. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу капиталдык баалуу кагаздар, анын ичинде:

а) жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу 
кагаздары   
а1) жергиликтүү ислам банктарынын капиталдык 
баалуу кагаздары 
б) чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу 
кагаздары  
б1) чет өлкө ислам банктарынын капиталдык баалуу 
кагаздары
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4. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик 
казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу 
кагаздар 
б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык 
баалуу кагаздар 
в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 
г) КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн өкмөттөрү 
тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  
д) ОЭСР өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 
е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 

5. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу башка карыздык баалуу кагаздар, 
анын ичинде:

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу 
кагаздары 
а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык 
баалуу кагаздары 
б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу 
кагаздары 
б1) чет өлкө ислам банктарынын карыздык баалуу 
кагаздары  

6. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу капиталдык баалуу кагаздар, анын 
ичинде:

а) жергиликтүү компаниялардын капиталдык баалуу 
кагаздары 
а1) жергиликтүү ислам банктарынын капиталдык 
баалуу кагаздары 
б) чет өлкө компанияларынын капиталдык баалуу 
кагаздары 
б1) чет өлкө ислам банктарынын капиталдык баалуу 
кагаздары
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7. Мамлекеттик органдар тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар, анын ичинде:

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик 
казына векселдери жана башка мамлекеттик баалуу 
кагаздар   
б) Улуттук банк тарабынан чыгарылган карыздык 
баалуу кагаздар 
в) жергиликтүү бийлик органдары тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 
г) КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн өкмөттөрү 
тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  
д) ОЭСР өлкөлөрүнүн өкмөттөрү тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  
е) башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан 
чыгарылган карыздык баалуу кагаздар 

8. Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу башка 
карыздык баалуу кагаздар, анын ичинде:

а) жергиликтүү компаниялардын карыздык баалуу 
кагаздары 
а1) жергиликтүү ислам банктарынын карыздык 
баалуу кагаздары 
б) чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу 
кагаздары 
б1) чет өлкө ислам банктарынын карыздык баалуу 
кагаздары 

9. Баалуу кагаздарга жалпы РППУ 
10. Баалуу кагаздарга атайын РППУ 
11. Баалуу кагаздардын таза наркы 
Маалымат үчүн: өткөн мезгилге салыштырганда 
баалуу кагаздардын наркынын өзгөрүүсү, анын ичинде: 

a. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар
б. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар
в. Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар

».
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3. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы  
№ 28/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында 
жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу 
эсептер планын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-
кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планында:

1-класс. Активдер:
«10300 Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу 

кагаздар» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«10300-топ. Амортизацияланган нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар

10301 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар

10302 10301 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10303 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар

10304 10303 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10311 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар

10312 10311 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10321 Чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар

10322 10321 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10331 Коммерциялык уюмдар-резиденттер тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар
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10332 10331 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10341 Коммерциялык уюмдар-резидент эместер тарабынан 
чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар

10342 10341 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор»;

 − «10400 Соодалык карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар» 
эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«10400-топ. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар

10401 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары

10402 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10403 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар

10404 10403 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10411 Жергиликтүү бийлик органдарынын пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары

10412 10411 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10421 Чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар

10422 10421 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10431 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары

10432 10431 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор
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10441 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздары

10442 10441 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10451 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу кагаздары

10452 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздары

10461 Резиденттердин пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет наркын 
корректировкалоо

10462 Резидент эместердин пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет наркын 
корректировкалоо»;

 − «10500 Сатууга жарактуу карыздык жана үлүштүк баалуу 
кагаздар» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«10500-топ. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар

10501 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздары

10502 10501 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10503 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар

10504 10503 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10511 Жергиликтүү бийлик органдарынын башка жыйынды киреше 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары
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10512 10511 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10521 Чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар

10522 10521 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10531 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздары

10532 10531 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10541 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары 

10542 10541 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

10551 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздары

10552 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк 
баалуу кагаздары

10561 Резиденттердин башка жыйынды киреше аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет наркын 
корректировкалоо

10562 Резидент эместердин башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет наркын 
корректировкалоо»;

 − «11400 Баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:
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«11400-топ. Баалуу кагаздар боюнча алууга 
карата кошуп эсептелинген пайыздар

11401 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 
пайыздар

11402 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган 
жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11403 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11404 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11411 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

11412 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган 
жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11413 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган жана 
пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11414 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар 
боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11421 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар 

11422 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган 
жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
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баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

11423 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган жана 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11424 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

11425 РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар 
боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар»;

6-класс. Кирешелер: 
 − «60000 Карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 

кирешелер» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«60000-топ. Карыздык баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык киреше

60001 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн амортизацияланган 
нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешеси

60002 Чет өлкө өкмөттөрүнүн амортизацияланган нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

60003 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин амортизацияланган 
нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешеси

60004 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

60011 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык кирешеси

60012 Чет өлкө өкмөттөрүнүн пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешеси
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60013 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык кирешеси

60014 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

60021 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

60022 Чет өлкө өкмөттөрүнүн башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча 
пайыздык кирешеси

60023 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

60024 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси»;

 − «60300 Кайра баалоодон реализацияланбаган киреше 
(чыгым)» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«60300-топ. Кайра баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)

60301 Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)

60302 Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон реализацияланбаган киреше 
(чыгым)

60303 Чет өлкө валютасын кайра баалоодон реализацияланбаган 
киреше (чыгым)

60304 Фьючерс операцияларын кайра баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)

60305 Форвард операцияларын кайра баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)
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60306 Опцион операцияларын кайра баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)»; 

 − «60800 Инвестициялардан жана соодалык операциялардан 
кирешелер (сальдо)» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«60800-топ. Инвестициялардан жана баалуу кагаздар 
менен операцияларынан кирешелер (сальдо)

60801 Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздардан киреше (чыгым)

60802 Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздардан киреше (чыгым)

60811 Туунду компаниялардан таза киреше (чыгым)
60812 Ассоциацияланган компаниялардан таза киреше (чыгым)
60813 Акцияларга жана пайларга салымдардан дивиденддер»;

 − Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында 
жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке 
алуу эсептер планынын жаңы редакциясына карата 1-тиркеменин 
аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана 
башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу 
эсептер планына карата 1-тиркеме»;

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана 
башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу 
эсептер планынын жаңы редакциясына карата 1-тиркеменин:

1-класс. Активдер:
 − «10300 Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу 

кагаздар» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«10300-топ. Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар

Бул топто төмөнкү шарттар аткарылган учурда Финансылык 
отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары – ФОЭС) 
ылайык, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар 
категориясына классификациялануучу карыздык баалуу кагаздарды 
эсепке алуу үчүн эсептер камтылат:
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 − баалуу кагаздар бизнес моделдин негизинде тескөөгө алынат, 
анын максаты катары баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында 
каралган акча агымына ээ болуу саналат;

 − баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында белгиленген күнү 
карыздын негизги суммасына жана карыздын негизги суммасынын 
төлөнбөгөн бөлүгү үчүн пайыздарды төлөө эсеби болуп саналган акча 
агымдарына ээ болуу каралат. 

Баалуу кагаздар номиналдык баадан жогору же төмөн баада 
сатылып алынышы мүмкүн (сый акы же дисконт менен). Эгерде 
баалуу кагаз сый акысы менен сатылып алынган болсо, төлөнгөн 
сый акы ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешесинин 
азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып 
алынса, дисконт амортизацияланат жана банктын кирешесинин 
көбөйүүсүнө чегерилет.

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. 
Финансылык отчеттун максатында баалуу кагаздын чет өлкө 
валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик 
курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.

10301 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн карыздык баалуу кагаздары эсепке 
алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10302 эсебинде чагылдырылган 
сый акыларды жана дисконтторду эске алуу менен номиналдык нарк 
боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдо маанисинде 
болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп 
дебеттелет, ал эми баалуу кагаздар сатылган же төлөнгөн учурда, 
эсеп кредиттелет.

10302 10301 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10301 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга 
сый акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети 
боюнча сый акылар суммасы жана дисконтту ар айлык амортизация 
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чагылдырылат, ал эми кредит боюнча дисконттун суммасы жана сый 
акыны ар айлык амортизациясы чагылдырылат.

10303 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, банк тарабынан сатылып алынган карыздык баалуу 
кагаздар эсепке алынат. Бул эсепте баалуу кагаздар 10304 эсебинде 
чагылдырылган сый акыларды же дисконтту эске алуу менен 
номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик 
сальдого ээ болушу зарыл. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда 
эсеп дебеттелет, баалуу кагаздар сатылган учурда же төлөнгөн учурда 
эсеп кредиттелет.

10304 10303 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10303 эсебинде эске алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыны ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10311 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган, амортизацияланган 
нарк боюнча баалануучу жергиликтүү бийлик органдарынын карыздык 
баалуу кагаздарын эсепке алынат. Бул эсепте баалуу кагаздар 
10312 эсебинде чагылдырылган сый акыларды же дисконтту эске 
алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болушу зарыл. Баалуу кагаздар сатылып 
алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда алар кредиттелет.

10312 10311 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10311 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
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акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10321 Чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар

Бул эсепте чет өлкө өкмөттөрүнүн амортизацияланган нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздарына инвестициялар эсепке 
алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10322 эсебинде чагылдырылган 
сый акыларды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы 
боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга 
тийиш. Баалуу кагаздарды сатып алууда эсеп дебеттелет, ал эми 
алар сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп кредиттелет.

10322 10321 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10321 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10331 Коммерциялык уюмдар-резиденттер тарабынан 
чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар 

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган коммерциялык 
уюмдар-резиденттердин амортизацияланган нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги 
баалуу кагаздар 10332 эсебинде чагылдырылган сый акыларды 
жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча 
чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми 
сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп кредиттелет.

10332 10331 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10331 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
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акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10341 Коммерциялык уюмдар-резидент эместер тарабынан 
чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар

Бул эсепте банк тарабынан сатылып алынган коммерциялык 
уюмдар-резидент эместердин карыздык баалуу кагаздары эсепке 
алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10342 эсебинде чагылдырылган 
сый акыларды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы 
боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга 
тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал 
эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет.

10342 10341 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор 

Бул эсепте 10341 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.»; 

 − «10400 Соодалык карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар» 
эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«10400-топ. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар

Бул топто ФОЭСке ылайык пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар, анын ичинде соода үчүн 
каралган баалуу кагаздар категориясына классификациялануучу 
карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн эсептер 
камтылат.

Баалуу кагаздар номиналдык баадан төмөн же жогору баада 
сатылып алынышы мүмкүн (сый акы же дисконт менен). Эгерде 
баалуу кагаз сый акы менен сатылып алынса, төлөнгөн сый акы ай 
сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин азаюусуна 
чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынса, 
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анда дисконт амортизацияланат жана банктын кирешелеринин 
көбөйүүсүнө чегерилет.

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. 
Финансылык отчеттуулук максатында чет өлкө валютасындагы баалуу 
кагаздын наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу 
боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.

10401 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
10402 эсебинде чагылдырылган сый акыларды же дисконтту эске 
алуу менен номиналдык нарк боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп 
дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздарды сатып 
алууда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп 
кредиттелет. 

10402 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10403 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздардын наркы эсепке алынат. Бул 
эсептеги баалуу кагаздар 10404 эсебинде чагылдырылган сый 
акыларды же дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы боюнча 
чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми 
сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп кредиттелет.
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10404 10403 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10401 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10411 Жергиликтүү бийлик органдарынын пайда жана чыгым 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздары

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
10412 эсебинде чагылдырылган сый акыларды жана дисконтту эске 
алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып 
алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда эсеп кредиттелет

10412 10411 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10411 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10421 Чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар

Бул эсепте чет өлкө өкмөттөрүнүн пайда жана чыгым аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын наркы эсепке 
алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10422 эсебинде чагылдырылган 
сый акыларды же дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы 
боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга 
тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал 
эми сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп кредиттелет. 
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10422 10421 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10421 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10431 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
10432 эсебинде чагылдырылган сый акыларды же дисконтту эске 
алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып 
алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда кредиттелет. 

10432 10431 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10431 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10441 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
10442 эсебинде чагылдырылган сый акыларды жана дисконтту эсепке 
алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып 
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алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда эсеп кредиттелет. 

10442 10441 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10441 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10451 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар адилет наркы 
боюнча кайра баа берүүнү эске алуу менен сатып алуу наркы боюнча 
чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми 
сатылган учурларда эсеп кредиттелет. 

10452 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк 
баалуу кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздары эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар адилет наркы 
боюнча кайра баалоону эске алуу менен сатып алуу наркы боюнча 
чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми 
сатылган учурларда эсеп кредиттелет. 

10461 Резиденттердин пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет наркын 
корректировкалоо

Бул эсепте резиденттердин пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарын кайрадан баалоодон 
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алынган реализацияланбаган пайданын/чыгымдын суммасы 
чагылдырылат. Бул эсеп пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздардын эсептерине карата контр-
эсеп болуп саналат. Бул эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик 
сальдого ээ болушу мүмкүн. Баалуу кагаздардын адилет наркы 
жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Баалуу кагаздардын адилет 
наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет.

10462 Резидент эместердин пайда жана чыгым аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет 
наркын корректировкалоо 

Бул эсепте резидент эместердин пайда жана чыгым аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарын кайрадан 
баалоодон алынган реализацияланбаган пайданын/чыгымдын 
суммасы чагылдырылат. Бул эсеп, пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздардын эсептерине карата 
контр-эсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик 
сальдого ээ болушу мүмкүн. Баалуу кагаздардын адилет наркы 
жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Баалуу кагаздардын адилет 
наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет.»;

 − «10500 Сатууга боло турган карыздык жана үлүштүк баалуу 
кагаздар» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«10500-топ. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар

Бул топто төмөнкү шарттар аткарылган учурда ФОЭСке ылайык, 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар категориясына классификациялануучу үлүштүк жана 
карыздык баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн эсептер камтылат:

 − баалуу кагаздар бизнес моделдин негизинде тескөөгө алынат, 
анын максаты катары баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында 
каралгандай, акча агымына ээ болуу сыяктуу эле, баалуу кагаздарды 
сатуу да саналат;

 − баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында белгиленген күнү 
карыздын негизги суммасына жана карыздын негизги суммасынын 
төлөнбөгөн бөлүгү үчүн пайыздарды төлөө эсеби болуп саналган акча 
агымдарына ээ болуу каралат. 
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Баалуу кагаздар номиналдык баадан жогору же төмөн баа боюнча 
сатылып алынышы мүмкүн (сый акы же дисконт менен). Эгерде 
баалуу кагаз сый акы менен сатылып алынган болсо, төлөнгөн 
сый акы ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешесинин 
азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен 
сатылып алынган болсо, дисконт амортизацияланат жана банктын 
кирешесинин көбөйүүсүнө чегерилет.

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. 
Финансылык отчеттун максатында баалуу кагаздын чет өлкө 
валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик 
курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.

10501 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
10502 эсебинде чагылдырылган сый акыларды жана дисконтту эсепке 
алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып 
алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда кредиттелет. 

10502 10501 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10501 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10503 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздардын наркы эсепке алынат. 
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Бул эсептеги баалуу кагаздар 10504 эсебинде чагылдырылган сый 
акыларды жана дисконтту эске алуу менен номиналдык наркы 
боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга 
тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал 
эми сатылган же төлөнгөн учурларда эсеп кредиттелет. 

10504 10503 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10503 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.

10511 Жергиликтүү бийлик органдарынын башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздары

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдарынын башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
10512 эсебинде чагылдырылган сый акыларды жана дисконтту эске 
алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып 
алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда эсеп кредиттелет. 

10512 10511 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10511 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10521 Чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар
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Бул эсепте чет өлкө өкмөттөрүнүн башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздарынын 
наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 10522 эсебинде 
чагылдырылган сый акыларды жана дисконтту эске алуу менен 
номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик 
сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда 
эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет. 

10522 10521 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10521 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10531 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резиденттердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу 
кагаздар 10532 эсебинде чагылдырылган сый акыларды же дисконтту 
эске алуу менен номиналдык наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. 
Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып 
алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми сатылган же төлөнгөн 
учурларда кредиттелет. 

10532 10531 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10531 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат.
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10541 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздары 

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резидент эместердин 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги 
баалуу кагаздар 10542 эсебинде чагылдырылган сый акыларды 
жана дисконтту эсепке алуу менен номиналдык наркы боюнча 
чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп дебеттелет, ал эми 
сатылган же төлөнгөн учурларда кредиттелет.

10542 10541 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор

Бул эсепте 10541 эсебинде эсепке алынган баалуу кагаздарга сый 
акылар жана дисконттор эсепке алынат. Эсептин дебети боюнча сый 
акы суммасы жана дисконттун ар айлык амортизациясы, эсептин 
кредити боюнча дисконттун суммасы жана сый акыга ар айлык 
амортизациясы чагылдырылат. 

10551 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резиденттердин жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк баалуу 
кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу кагаздар 
адилет наркы боюнча кайрадан баалоону эске алуу менен сатып 
алуу наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик сальдого 
ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда эсеп 
дебеттелет, ал эми сатылган учурларда эсеп кредиттелет.

10552 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
үлүштүк баалуу кагаздары

Бул эсепте коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу үлүштүк 
баалуу кагаздарынын наркы эсепке алынат. Бул эсептеги баалуу 
кагаздар адилет наркы боюнча кайрадан баалоону эске алуу менен 
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сатып алуу наркы боюнча чагылдырылууга тийиш. Эсеп дебеттик 
сальдого ээ болууга тийиш. Баалуу кагаздар сатылып алынган учурда 
эсеп дебеттелет, ал эми сатылган учурларда эсеп кредиттелет.

10561 Резиденттердин башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет 
наркын корректировкалоо

Бул эсепте резиденттердин башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарын кайрадан 
баалоодон алынган, реализацияланбаган пайданын/чыгымдын 
суммасы чагылдырылат. Бул эсеп жыйынды киреше аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар эсептерине карата контр-
эсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик сальдого 
ээ болушу мүмкүн. Баалуу кагаздардын адилет наркы жогорулаган 
шартта эсеп дебеттелет. Баалуу кагаздардын адилет наркы 
төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет.

10562 Резидент эместердин башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарынын адилет 
наркын корректировкалоо 

Бул эсепте резидент эместердин башка жыйынды киреше аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздарын кайрадан 
баалоодон алынган, реализацияланбаган пайданын/чыгымдын 
суммасы чагылдырылат. Бул эсеп жыйынды киреше аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздардын эсептерине карата 
контр-эсеп болуп саналат. Эсеп кредиттик сыяктуу эле, дебеттик 
сальдого ээ болушу мүмкүн. Баалуу кагаздардын адилет наркы 
жогорулаган шартта эсеп дебеттелет. Баалуу кагаздардын адилет 
наркы төмөндөгөн шартта эсеп кредиттелет.»;

 − «11400 Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар» эсептер 
тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«11400-топ. Баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул топ пайыздар түрүндө киреше алып келген активдер боюнча 
алууга карата кошуп эсептелинген пайыздарды эсепке алуу үчүн 
каралган. Алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар номиналдык 
валютада эсепке алынат. Финансылык отчеттулуктун максатында чет 
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өлкө валютасындагы алууга карата кошуп эсептелинген пайыздардын 
суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу боюнча 
сом эквивалентине которулууга тийиш. 

11401 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 
пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Алууга карата пайыздар суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. 
Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп 
кредиттелет.

11402 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 
пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. 
Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп 
кредиттелет.

11403 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 
пайыздар

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке 
алынган. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган 
пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды 
төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет.
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11404 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар

Бул эсепте коммерциялык органдар тарабынан чыгарылган 
жана амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар эсепке 
алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган 
пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды 
төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

11411 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте Улуттук банк тарабынан чыгарылган жана пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке 
алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган 
пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды 
төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет.

11412 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ 
болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө 
эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип 
түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

11413 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 
пайыздар
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Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 
эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга 
каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. 
Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп 
кредиттелет. 

11414 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана 
пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген 
пайыздар

Бул эсепте коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана 
пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке 
алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган 
пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды 
төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет.

11421 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар 

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 
чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ 
болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө 
эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип 
түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

11422 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
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эсептелген пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ 
болууга тийиш. Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө 
эсеп дебеттелет. Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип 
түшкөн учурда эсеп кредиттелет. 

11423 Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган 
жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген 
пайыздар эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Алууга каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. 
Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп 
кредиттелет.

11424 Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган 
жана башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп 
эсептелинген пайыздар

Бул эсепте коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган жана 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелген пайыздар 
эсепке алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга 
каралган пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. 
Пайыздарды төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп 
кредиттелет.

11425 РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар 

Бул эсепте РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу 
кагаздар боюнча алууга карата кошуп эсептелинген пайыздар эсепке 
алынат. Эсеп дебеттик сальдого ээ болууга тийиш. Алууга каралган 
пайыздардын суммасын чегерүүдө эсеп дебеттелет. Пайыздарды 
төлөөгө акча каражаттары келип түшкөн учурда эсеп кредиттелет.»;

 − «60000 Карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык киреше» 
эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:
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«60000-топ. Карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
киреше 

Бул топто банктын баалуу кагаздардан жана облигациялардан 
пайыздык кирешелерин эсепке алуу үчүн эсептер камтылат. Пайыздык 
кирешелерди эсепке алуу улуттук валютада жүргүзүлөт. 

60001 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке 
алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип 
чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында 
убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60002 Чет өлкө өкмөттөрүнүн амортизацияланган нарк боюнча 
баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешеси

Бул эсепте банктын чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. 
Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан 
учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында убактылуу 
эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

60003 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин амортизация-
ланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резиденттер 
тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке 
алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип 
чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында 
убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.
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60004 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резидент эместер 
тарабынан чыгарылган, амортизацияланган нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке 
алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип 
чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында 
убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60011 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин 
суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын 
акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60012 Чет өлкө өкмөттөрүнүн пайда жана чыгым аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, 
пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке алынат. 
Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан 
учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында убактылуу 
эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60013 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин пайда жана 
чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резиденттер 
тарабынан чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин 
суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. 
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Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын 
акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60014 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин пайда 
жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резидент эместер 
тарабынан чыгарылган, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешесинин 
суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын 
акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет. 

60021 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка жыйынды 
киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин 
суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. 
Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын 
акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60022 Чет өлкө өкмөттөрүнүн башка жыйынды киреше 
аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын чет өлкө өкмөттөрү тарабынан чыгарылган, 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздары боюнча пайыздык кирешесинин суммасы эсепке 
алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип 
чыккан учурда эсеп кредиттелет. Финансылык жылдын акырында 
убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60023 Коммерциялык уюмдар-резиденттердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резиденттер 
тарабынан чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет 
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нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого ээ 
болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. 
Финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда 
эсеп дебеттелет. 

60024 Коммерциялык уюмдар-резидент эместердин башка 
жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешеси

Бул эсепте банктын коммерциялык уюмдар-резидент эместер 
тарабынан чыгарылган, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу карыздык баалуу кагаздары боюнча пайыздык 
кирешесинин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик сальдого 
ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. 
Финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда 
эсеп дебеттелет.»;

 − «60300 Кайра баалоодон реализацияланбаган киреше 
(чыгым)» эсептер тобундагы «60301 Сатууга боло турган баалуу 
кагаздарды кайрадан баалоодон реализацияланбаган киреше 
(чыгым)» жана «60302 Соодалык баалуу кагаздарды кайрадан 
баалоодон реализацияланбаган киреше (чыгым)» эсептер төмөнкү 
редакцияда берилсин:

«60301 Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)

Бул эсепте банктын башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон алынган 
кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик же 
болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше келип чыккан 
учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда эсеп дебеттелет.

60302 Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон 
реализацияланбаган киреше (чыгым)

Бул эсепте банктын пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздарды кайрадан баалоодон 
алынган кирешенин (чыгымдын) суммасы эсепке алынат. Эсеп 
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дебеттик же болбосо кредиттик сальдого ээ болууга тийиш. Киреше 
келип чыккан учурда эсеп кредиттелет. Чыгым келип чыккан учурда 
эсеп дебеттелет.»;

«60800 Инвестициялардан жана соодалык операциялардан 
кирешелер (сальдо)» эсептер тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«60800-топ. Инвестициялардан жана баалуу кагаздар менен 
операцияларынан кирешелер (сальдо)

60801 Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздардан киреше (чыгым)

Бул эсепте пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздарды сатуудан жана алардын наркынын 
начарлашынан банктын реализацияланган жана реализацияланбаган 
кирешелеринин/чыгымдарынын суммасы эсепке алынат. Эсеп 
дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше 
түшкөндө жана финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди 
жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыкканда жана 
финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда 
эсеп дебеттелет.

60802 Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздардан киреше (чыгым)

Бул эсепте пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздарды сатуудан жана алардын наркынын 
начарлашынан банктын реализацияланган жана реализацияланбаган 
кирешелеринин/чыгымдарынын суммасы эсепке алынат. Эсеп 
дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше 
түшкөндө жана финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди 
жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана 
финансылык жылдын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда 
эсеп дебеттелет.

60811 Туунду компаниялардан таза киреше (чыгаша)
Бул эсепте туунду компаниялардын ишинин натыйжасында 

банктын алган кирешелеринин/чыгашаларынын суммасы эсепке 
алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик сальдого ээ болушу 
мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы жылынын акырында 
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убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп кредиттелет. Чыгаша келип 
чыккан жана финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди 
жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60812 Ассоциацияланган компаниялардан таза киреше 
(чыгаша)

Бул эсепте ассоциацияланган компаниялардын ишинин 
натыйжасында банктын алган кирешелеринин/чыгашаларынын 
суммасы эсепке алынат. Эсеп дебеттик сыяктуу эле, кредиттик 
сальдого ээ болушу мүмкүн. Киреше пайда болгон жана финансы 
жылынын акырында убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп 
кредиттелет. Чыгаша келип чыккан жана финансы жылынын акырында 
убактылуу эсептерди жабуу учурунда эсеп дебеттелет.

60813 Акцияларга жана пайларга салымдардан дивиденддер
Бул эсепте туунду жана ассоциацияланган болуп саналышпаган 

компаниялардын акцияларына жана пайларына салымдардан 
алынган дивиденддердин суммасы эсепке алынат. Эсеп кредиттик 
сальдого ээ болууга тийиш. Киреше пайда болгон учурда эсеп 
кредиттелет. Финансы жылынын акырында убактылуу эсептерди 
жабуу учурунда эсеп дебеттелет.».

4. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы 
№ 54/9 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында 
жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке 
алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобону» бекитүү 
тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-
кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына 
карата талаптар жөнүндө» жободо:

3.2-пунктунун:
тогузунчу абзацынан тартып он үчүнчү абзацтары төмөнкү 

редакцияда берилсин:
«- Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу карыздык баалуу 

кагаздар
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Бул топто төмөнкү шарттар аткарылган учурда ФОЭСке ылайык, 
амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар 
категориясына классификациялануучу карыздык баалуу кагаздарды 
эсепке алуу үчүн эсептер камтылат:

а) баалуу кагаздар бизнес моделдин негизинде тескөөгө алынат, 
анын максаты катары баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында 
каралган акча агымына ээ болуу саналат;

б) баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында белгиленген күнү 
карыздын негизги суммасына жана карыздын негизги суммасынын 
төлөнбөгөн бөлүгү үчүн пайыздарды төлөө эсеби болуп саналган акча 
агымдарына ээ болуу каралат. 

Баалуу кагаздар номиналдык баадан жогору же төмөн баада 
сатылып алынышы мүмкүн (сый акы же дисконт менен). Эгерде 
баалуу кагаз сый акысы менен сатылып алынган болсо, төлөнгөн 
сый акы ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешесинин 
азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып 
алынса, дисконт амортизацияланат жана банктын кирешесинин 
көбөйүүсүнө чегерилет.

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. 
Финансылык отчеттун максатында баалуу кагаздын чет өлкө 
валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик 
курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.

 − Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар

Бул топто ФОЭСке ылайык пайда жана чыгым аркылуу адилет 
нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар, анын ичинде соода үчүн 
каралган баалуу кагаздар категориясына классификациялануучу 
карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн эсептер 
камтылат.

Баалуу кагаздар номиналдык баадан төмөн же жогору баада 
сатылып алынышы мүмкүн (сый акы же дисконт менен). Эгерде 
баалуу кагаз сый акы менен сатылып алынса, төлөнгөн сый акы ай 
сайын амортизацияланат жана банктын кирешелеринин азаюусуна 
чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен сатылып алынса, 
анда дисконт амортизацияланат жана банктын кирешелеринин 
көбөйүүсүнө чегерилет.
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Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. 
Финансылык отчеттуулук максатында чет өлкө валютасындагы баалуу 
кагаздын наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик курсу 
боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.

 − Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар

Бул топто төмөнкү шарттар аткарылган учурда ФОЭСке ылайык, 
башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар категориясына классификациялануучу үлүштүк жана 
карыздык баалуу кагаздарды эсепке алуу үчүн эсептер камтылат:

а) баалуу кагаздар бизнес моделдин негизинде тескөөгө алынат, 
анын максаты катары баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында 
каралган акча агымына ээ болуу сыяктуу эле, баалуу кагаздарды 
сатуу да саналат;

б) баалуу кагаздарды чыгаруу шарттарында белгиленген күнү 
карыздын негизги суммасына жана карыздын негизги суммасынын 
төлөнбөгөн бөлүгү үчүн пайыздарды төлөө эсеби болуп саналган акча 
агымдарына ээ болуу каралат. 

Баалуу кагаздар номиналдык баадан жогору же төмөн баа боюнча 
сатылып алынышы мүмкүн (сый акы же дисконт менен). Эгерде 
баалуу кагаз сый акы менен сатылып алынган болсо, төлөнгөн 
сый акы ай сайын амортизацияланат жана банктын кирешесинин 
азаюусуна чегерилет. Эгерде баалуу кагаз дисконт менен 
сатылып алынган болсо, дисконт амортизацияланат жана банктын 
кирешесинин көбөйүүсүнө чегерилет.

Баалуу кагаздарды эсепке алуу номиналдык валютада жүргүзүлөт. 
Финансылык отчеттун максатында баалуу кагаздын чет өлкө 
валютасындагы наркы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата эсептик 
курсу боюнча сомдук эквивалентке которулууга тийиш.»;

 − сексен тогузунчу жана токсончу абзацтар төмөнкү редакцияда 
берилсин:

«– Инвестициялардан жана баалуу кагаздар менен 
операциялардан кирешелер (сальдо)

Бул топ адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздардан 
кирешелерди (чыгымдарды), туунду компаниялардан таза 
кирешелерди (чыгымдарды), ассоциацияланган компаниялардан 
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таза кирешелерди (чыгымдарды) жана акцияларга жана пайларга 
салымдардан дивиденддерди эсепке алуу үчүн колдонулат.».

5. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы 
№ 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар 
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык 
отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобонун:

 − 1-пунктунун:
үчүнчү жана төртүнчү абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:
«Бул жобонун талаптары Кыргыз Республикасынын башкы 

компаниялары (башкы компаниялары)-резиденттерине карата 
таркатылат.

Убактылуу администрация режиминдеги банк да ушул жобого 
ылайык финансылык отчеттуулукту сунуштайт.»;

төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
«Бул жобо жоюу процессинде турган банктарга карата 

таркатылбайт.»;
 − 3-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 5-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«5. Банктын финансылык отчеттуулугу банктын Директорлор 
Кеңеши тарабынан бекитилген эсепке алуу саясатына ылайык 
түзүлөт.»;

 − «Финансылык отчеттуулукка жана анын компоненттерине 
карата жалпы талаптар» деген 2-главанын аталышы төмөнкү 
редакцияда берилсин:

«2. Финансылык отчеттуулуктун түзүмүнө жана мазмунуна карата 
жалпы талаптар»;

 − 7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«7. Банктын финансылык отчеттуулугу төмөнкү компоненттерден 

турат:
1) мезгил аяктаган датага карата финансылык абал жөнүндө отчет;
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2) бир мезгил үчүн жыйынды кирешелер жөнүндө отчет;
3) бир мезгил үчүн өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет;
4) бир мезгил үчүн акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;
5) финансылык отчетко карата түшүндүрмөлөр;
6) буга чейинки мезгилге салыштырылган маалымат.»;

 − 8-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«9. Банк финансылык отчеттуулуктун ар бир компонентин так 
аныктоого тийиш. Сунушталган маалыматты так түшүнүү үчүн 
финансылык отчетто төмөнкү маалымат чагылдырылууга тийиш:

 − банктын толук аталышы жана башка идентификациялоо 
белгилери;

 − бул финансылык отчеттуулук өзүнчө бир банктын отчетубу же 
банктык топтун консолидацияланган отчетубу;

 − отчеттук мезгил аяктаган дата же финансылык отчеттуулуктун 
ушул комплекти камтылган мезгил;

 − финансылык отчеттуулукта суммаларды көрсөтүүдө валюта 
жана өлчөө бирдиги.»;

 − 12-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«12. Банктардын финансылык отчет үчүн отчеттук мезгил катары 

1-январдан тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил саналат.»;
 − 13-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Эгерде башкы жана туунду компаниянын отчет берүү датасы 
дал келбесе, туунду компания консолидациялоо максатында башкы 
компаниянын отчеттук мезгили аяктаган датага карата кошумча 
финансылык отчет даярдайт.»;

 − 14-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«14. Статьялардын ар бир олуттуу классы финансылык 

отчеттуулукта өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш. Статьялар олутуу эмес 
болгон учурду эске албаганда, банк мүнөзү же багыты боюнча 
айырмаланган статьяларды өзүнчө сунуштоого милдеттүү. 
Финансылык отчеттуулукта аны өзүнчө көрсөтүү үчүн ал анчалык 
олуттуу болбогон статья финансылык отчеттуулукка карата 
Түшүндүрмөлөрдө чагылдырууга тийиш.»;
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 − 17-пункттагы «сандык» деген сөз алынып салынсын;
 − 18-2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«18-2. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетун 
түзүү учурунда башкы компания башкы жана туунду уюмдардын 
финансылык отчетторун активдердин, милдеттенмелердин, 
капиталдын, кирешелердин жана акча каражаттар агымдарынын 
окшош статьяларын кошуу аркылуу, сап боюнча консолидациялайт.»;

 − 18-5 жана 18-6-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:
«18-5. Консолидацияланган финансылык отчетту түзүүдө топ 

ичиндеги активдер, милдеттенмелер, капитал, кирешелер, чыгашалар 
жана банктык топ ичиндеги акча агымдары толугу менен чыгарылууга 
тийиш.

18-6. Туунду компаниянын финансылык отчету төмөнкү 
себептерден улам консолидацияланган финансылык отчеттон 
чыгарылбайт:

 − туунду компаниянын иши банктык топтун башка 
катышуучуларынын ишинен айырмаланып турат;

 − инвестор катары тобокелдик капиталына, өз ара фондго, 
трастка же окшош түзүмгө ээ уюм иш алып барат.»;

 − 18-7-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 18-8-пунктундагы «өз ара мамилелер» деген сөздөр «өз ара 

мамилелер мүнөзү» деген сөздөргө алмаштырылсын;
 − 18-9 жана 18-10-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:

«18-9. Эгерде ошол банктын Кыргыз Республикасынын аймагында 
жайгашкан башкы компаниясы консолидацияланган финансылык 
отчетту ФОЭСке жана Улуттук банктын талаптарына ылайык 
түзүп, сунуштаса, банк консолидацияланган финансылык отчетту 
тапшыруудан бошотулат.

18-10. Алар сатуу үчүн кармалып турган катары 
классификацияланган же ушул методду ФОЭСке ылайык колдонуу 
зарылчылыгынан бошотулган учурларды эске албаганда, 
ассоциацияланган жана биргелешкен (көз каранды жана 
байланыштуу) компанияларга инвестициялар үлүштүк катышуу 
ыкмасында чагылдырылат.»;

 − 20-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
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 − 22-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 23-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банктын финансылык отчеттуулугу, анын ичинде финансылык 
отчеттуулукка карата бардык компоненттер жана аудитордук 
корутунду банктын расмий интернет-сайтында жарыяланууга тийиш.»;

 − 26-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
 «Мында финансылык отчет жана ага карата түшүндүрмөлөр 

менен банктын расмий интернет-сайтында, башкы офисинде, 
филиалдарында, сактык кассаларында толук таанышууга боло 
тургандыгы жөнүндө шилтеме милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө тийиш.»; 

 − 30-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«30. Ай сайын берилүүчү финансылык абал жана жыйынды 

кирешелер жөнүндө отчеттор (ай сайын берилүүчү финансылык 
отчеттуулук) кийинки айдын 10унан кечиктирилбестен, кардарлар 
үчүн банктын расмий интернет-сайтында жана маалымат 
тактасында (башкы офистин, филиалдардын, сактык кассаларынын) 
жайгаштырылууга тийиш.

Эгерде бир ай ичинде, банктын финансылык абалына олуттуу 
таасирин тийгизген же тийгизиши мүмкүн болгон операциялар жүзөгө 
ашырылган болсо, анда банк бул жагдайды ачык-айкын көрсөтүүсү 
зарыл.»;

 − 31-пункттагы «веб-сайтында» деген сөз «расмий интернет-
сайтында» деген сөздөргө алмаштырылсын;

 − төмөнкү мазмундагы 31.3-пункт менен толукталсын:
«31.3. Буга кошумча банк/банктык топ финансылык отчеттуулукту/

консолидацияланган финансылык отчеттуулукту жана аудитордук 
корутундуну отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-июнуна чейинки 
мөөнөттө электрондук түрдө Ачык депозитарийге (ыйгарым укуктуу 
орган) сунуштайт.»;

 − 34, 35, 36 жана 37-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:
«34. Финансылык абал жөнүндө отчетто активдер жана 

милдеттенмелер алардын мүнөзү боюнча алардын салыштырмалуу 
ликвидүүлүгүн чагылдырган тартипте топтоштурулат 
(ликвиддүүлүгүнүн кемүү деңгээли же төлөө мөөнөтү боюнча).
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35. Активдин статьясы финансылык абал жөнүндө 
отчетто милдеттенмелер статьясы менен өз ара 
чегерилишүүгө же тескерисинче, аткарылышы ФОЭС тарабынан 
талап кылынган же уруксат берилген учурлардан тышкары, 
түшүндүрмөлөрдөгү бул фактылар ачып көрсөтүлүүгө тийиш эмес.

36. Финансылык абал жөнүндө отчетто Улуттук банк, башка 
банктар, акча рыногундагы башка өнөктөштөр жана кредиторлор, 
карыз алуучулар менен өз ара мамилелери, алардын бири-
бирине көз карандылыгы боюнча туура түшүнүк берүү үчүн өзүнчө 
чагылдырылууга тийиш.

37. Финансылык абал жөнүндө отчетто кардарларга кредиттер 
жана финансылык ижара, күтүлүүчү кредиттик чыгымдар боюнча 
түзүлгөн кам өлчөмүн жана камды чыгаруу менен ошол активдердин 
наркын өзүнчө көрсөтүү зарыл.»;

 − 40-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«40. Финансылык абал жөнүндө отчетто, банктарга жана 

кардарларга кредиттерди жана финансылык ижараны кошпогондо, 
бардык активдер чыгым алдында баалоо камын алып салуу менен 
көрсөтүлөт.»;

 − 50 жана 51-пункттардагы «же финансылык отчеттуулукка 
карата түшүндүрмөлөрдө» деген сөздөр алынып салынсын;

 − 57-төмөнкү редакцияда берилсин:
«57. Банк акча каражаттарынын курамын жана акча 

каражаттарынын эквивалентин аныктоого жана аларды финансылык 
отчеттуулукта ачып көрсөтүүгө тийиш. Мындан тышкары банк, акча 
каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто берилген суммаларды, 
финансылык абал жөнүндө отчетто келтирилген эквиваленттүү 
статьялар менен салыштырып текшерүүгө тийиш.». 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы 
№ 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктардын баалуу 
кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө» жобонун:

 − 11-пунктунун «а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
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«а) банктын баалуу кагаздарды тескөө боюнча бизнесин-моделин 
(мисалы, акча каражаттарын алуу үчүн баалуу кагаздарды кармап 
туруу, акча каражаттарын алуу үчүн баалуу кагаздарды кармап 
туруу же сатуу, башка бизнес-моделдер) жана аларды сатып алуу 
максатын (мисалы, ликвиддүүлүктү колдоо, киреше алуу, күрөөлүк 
талаптарды сактоо ж.б.) чагылдыруу; 

 − 18-пунктунун үчүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
 «Мындай маалыматтар амортизацияланган нарк бонча 

баалануучу, пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу, башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча өз-өзүнчө маалыматтарды 
даярдоо үчүн зарыл.». 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы 
№ 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» 
жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 
консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» 
токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили 
менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» 
жобонун:

2-тиркемесинин:
 − 2-бөлүгүнүн «Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө 

отчет» деген А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
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А. Пайыздык кирешелер         
1. Коммерциялык банктардагы 
депозиттер жана эсептер боюнча 
пайыздык кирешелер       0 0
2. Улуттук банктагы 
корреспонденттик эсеп боюнча 
пайыздык кирешелер       0 0
3. Пайда жана чыгым аркылуу 
адилет нарк боюнча баалануучу 
баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер       0 0
4. Башка жыйынды киреше 
аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык кирешелер       0 0
5. Амортизацияланган нарк 
боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер       0 0
6. Кыска мөөнөттүү 
жайгаштыруулар боюнча 
пайыздык кирешелер       0 0
7. Финансы-кредит уюмдарына 
кредиттер жана финансылык 
ижара боюнча пайыздык 
кирешелер       0 0
8. Башка кардарларга кредиттер 
жана финансылык ижара боюнча 
пайыздык кирешелер, анын 
ичинде: 0 0 0 0 0 0 0 0
а) өнөр жайына       0 0
б) айыл чарбасына жана кайра 
иштетүүгө       0 0
в) соода жана коммерциялык 
операцияларга       0 0
г) ипотекадан тышкары, курулушка       0 0
д) ипотека       0 0
е) жеке адамдар       0 0
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ж) башкалар       0 0
9. РЕПО-келишими боюнча 
сатылып алынган баалуу кагаздар 
боюнча пайыздык кирешелер       0 0
10. Башка пайыздык кирешелер       0 0
11. Бардыгы болуп, пайыздык 
кирешелер 0 0 0 0 0 0 0 0

»;
 − 4-бөлүгүнүн «Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө 

консолидацияланган отчет» деген А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда 
берилсин:

«                                                                                               (миӊ сом)

А. Пайыздык кирешелер
өтүп жаткан 
мезгил 

жыл башынан 
тартып 

1. Коммерциялык банктардагы депозиттер жана 
эсептер боюнча пайыздык кирешелер   
2. Улуттук банкта корреспонденттик эсеп боюнча 
пайыздык кирешелер   
3. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча 
баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер   
4. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк 
боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер   
5. Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешелер   
6. Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар боюнча пайыздык 
кирешелер   
7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана 
финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер   
8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык 
ижара боюнча пайыздык кирешелер, анын ичинде: 0 0
а) өнөр жайына   
б) айыл чарба жана кайра иштетүүгө   
в) соода жана коммерциялык операцияларга   
г) ипотекадан тышкары, курулушка   
д) ипотекага   
е) жеке адамдарга   
ж) башкалар   
9. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу 
кагаздар боюнча пайыздык кирешелер   
10. Башка пайыздык кирешелер   
11. Бардыгы болуп, пайыздык кирешелер 0 0

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 23-мартындагы 
№ 2022-П-12/17-5-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү 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. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

 − 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, 
банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып 
баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

 − 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) «Ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык 
эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш 
алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-6-(НПА) «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө 
салуу боюнча убактылуу кошумча чаралар жөнүндө» токтомунун 
1-пунктунун 2-пунктчасы ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 
күчүн жоготкон катары таанылсын.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 
4. Юридика башкармалыгы:
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 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 
жарыяланышын камсыз кылсын;

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

5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, 
«Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, 
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык 
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага  К. Боконтаев
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 23-мартындагы 
№ 2022-П-12/17-5-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык 
аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу 
боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер, 
банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып 
баруу жөнүндө нускоонун: 

 − 15-пунктунун төртүнчү абзацы күчүн жоготкон катары 
таанылсын;

 − 40-пунктунун:
3-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 
3-пунктчасынан кийинки сүйлөм алынып салынсын;

 − 41-пунктунун:
2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2) дыйкан (фермердик) чарбалар банкка жерди пайдалануу укугун 

күбөлөндүргөн документтерди же малдын бар экендиги жөнүндө 
документти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына 
ылайык беришет;»;

3-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын. 
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) «Ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык 
эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш 
алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү 
өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык 
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аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу 
жөнүндө» нускоонун:

 − 12-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
 − 39-пунктунун:

3-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 
3-пунктчасынан кийинки сүйлөм алынып салынсын;

 − 40-пунктунун:
2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2) дыйкан (фермердик) чарбалар банкка жерди пайдалануу укугун 

күбөлөндүргөн документтерди же малдын бар экендиги жөнүндө 
документти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына 
ылайык беришет;»;

3-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 23-мартындагы 
№ 2022-П-12/17-6-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө 

салуу боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө 

Өлкөнүн банк системасында туруктуулукту сактоо максатында, 
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 
банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20, 68 жана 
138-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Коммерциялык банктар ликвиддүүлүк ченемдерин эсептөөдө 
Россия Федерациясынын суверендүү рейтингин, ошондой эле 
Россиянын банк-контрагенттеринин рейтингин 2022-жылдын 
1-февралына карата белгиленген деңгээлде сактасын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

 − Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын 
аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 
токтомуна. 
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3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ошол 
эле учурда ушул токтомдун 1-пункту 2022-жылдын 1-июлуна чейин 
колдонулат, 2-пункту 2022-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө 
кирет жана Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл 
алынганга чейин колдонулат.

4. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын 
союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык 
банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, 
областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын. 

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага  К. Боконтаев
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 23-мартындагы 
№ 2022-П-12/17-6-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  
айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын 
аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын 
адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын 
аныктоо боюнча нускоонун:

 − Нускоого карата тиркеменин: 
«Кредиттер жана лизингдер» бөлүгү төмөнкү редакцияда 

берилсин: 
«Кредиттер жана лизингдер 

(миң сом)
N Статьялар Баланс 

боюнча
Кредиттик

тобокелдик, 
%

Орточо 
алынган 

маани
240 Кыргыз Республикасынын банктарына 

кредиттер
0  0

240.1   0%  
240.2   10% 0
240.3   20% 0
240.4   50% 0
240.5
240.6

  100%
150%

0
0

240.7 300% 0
250 КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана 

финансы уюмдарына кредиттер 
0  0

250.1   0%  
250.2   10% 0
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250.3   20% 0
250.4   50% 0
250.5
250.6

  100%
150%

0
0

250.7 300% 0
260 КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө 

банктарына жана финансы уюмдарына 
кредиттер 

0  0

260.1   0%  
260.2   10% 0
260.3   20% 0
260.4   50% 0
260.5
260.6

  100%
150%

0
0

260.7 300% 0
270 Мамлекеттик секторго кредиттер 0  0
270.1   0%  
270.2   10% 0
270.3   20% 0
270.4   50% 0
270.5   100% 0
280 Мамлекеттик эмес секторго кредиттер 0  0
280.1   0%  
280.2   10% 0
280.3   20% 0
280.4   50% 0
280.5
280.6
280.7

  100%
150%
200%

0
0
0

280.8 300% 0
290 Жеке адамдарга жеке максаттарына 

кредиттер 
0  0

290.1   0%  
290.2   10% 0
290.3   20% 0
290.4   50% 0
290.5   100% 0
290.6 150% 0
290.7 200% 0
290.8 300% 0
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300 Мамлекеттик секторго ипотекалык 
кредиттер 

 100% 0

310
310.1
310.2

Мамлекеттик эмес секторго ипотекалык 
кредиттер 

 100%
150%
200%

0
0
0

310.3 300% 0
320 Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер 0  0
320.1   50% 0
320.2
320.3
320.4

  100%
150%
200%

0
0
0

»;
«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/башка активдер» бөлүгү 

төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/башка активдер
(миң сом)

N Статьялар Баланс 
боюнча

Кредиттик 
тобокелдик, 

%

Орточо 
алынган 

маани 
330 Мамлекеттик секторго курулушка 

кредиттер 
0  0

330.1   0%  
330.2   10% 0
330.3   20% 0
330.4   50% 0
330.5   100% 0
340 Мамлекеттик эмес секторго курулушка 

кредиттер 
0  0

340.1   0%  
340.2   10% 0
340.3   20% 0
340.4   50% 0
340.5
340.6
340.7

  100%
150%
200%

0
0
0

340.8 300% 0
350 Жеке адамдарга курулушка кредиттер 0  0
350.1   0%  
350.2   10% 0
350.3   20% 0
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350.4   50% 0
350.5
350.6
350.7

  100%
150%
200%

0
0
0

350.8 300% 0
360 Капиталдык ижарага кредиттер 0  0
360.1   0%  
360.2   10% 0
360.3   20% 0
360.4   50% 0
360.5
360.6
360.7

  100%
150%
200%

0
0
0

360.8 300% 0
361 Мушарака, мудараба келишимдери 

боюнча сунушталган каржылоо
400% 0

370 Негизги каражаттар  100% 0
380 Банктын башка менчиги  100% 0
390 Консолидацияланбаган банктарга 

инвестициялоо жана финансылык катышуу 
 Капитал 

эсебинен 
алып салуу 

 

400 Банктардан тышкары, консолидациялан-
баган финансы уюмдарга инвестициялоо 
жана финансылык катышуу 

 Капитал 
эсебинен 

алып салуу 

 

410 Консолидацияланбаган финансылык 
эмес мекемелерге инвестициялоо жана 
финансылык катышуу 

 100% 0

420 Алууга чегерилген пайыздар 0  0
420.1   0% 0
420.2   10% 0
420.3   20% 0
420.4   50% 0
420.5   100% 0
420.6   150% 0
420.7   200% 0
420.7-1   300% 0
420.8   400% 0
430 Башка активдер 0  0
430.1 Материалдык эмес активдер  Капитал 

эсебинен 
алып салуу 

 

430.2 Башка активдердин калган бөлүгү  100% 0
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440 Бардыгы болуп баланстык активдер 
(10-430-статьяларынын суммасы)

0  0

450 Бардыгы болуп 1-категория боюнча 0 0%  
460 Бардыгы болуп 2-категория боюнча 0 10% 0
470 Бардыгы болуп 3-категория боюнча 0 20% 0
480 Бардыгы болуп 4-категория боюнча 0 50% 0
490
491
492
492.1
493

Бардыгы болуп 5-категория боюнча 
Бардыгы болуп 6-категория боюнча 
Бардыгы болуп 7-категория боюнча 
Бардыгы болуп 8-категория боюнча 
Мушарака, мудараба келишимдери 
боюнча сунушталган каржылоо

0

0
0
0

100%
150%
200%
300%
400%

0
0
0
0
0

500 Бардыгы болуп капитал эсебинен алып 
салуулар 

0   

».
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили 
менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:

 − 2-тиркемесиндеги:
«Кредиттер жана лизингдер» 15.3-бөлүгү жана «Кредиттер 

жана лизингдер (уландысы)/ башка активдер» 15.4-бөлүгү төмөнкү 
редакцияда берилсин: 
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«15.3-бөлүк. Кредиттер жана лизингдер
(миң сом)

№ Статьялар Баланс 
боюнча

Кредиттик
тобокелдик, 

%

Орточо 
алынган 

маани 
     

240 Кыргыз Республикасынын банктарына 
кредиттер 0  0

     
240.1   0%  
240.2   10% 0
240.3   20% 0
240.4   50% 0
240.5   100% 0
240.6 150% 0
240.7 300% 0
     

250 КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана 
финансы уюмдарына кредиттер 0  0

     
250.1   0%  
250.2   10% 0
250.3   20% 0
250.4   50% 0
250.5   100% 0
250.6 150% 0
250.7 300% 0
     

260
КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө 
банктарына жана финансы уюмдарына 
кредиттер 

0  0

     
260.1   0%  
260.2   10% 0
260.3   20% 0
260.4   50% 0
260.5   100% 0
260.6 150% 0
260.7 300% 0
     
270 Мамлекеттик секторго кредиттер 0  0
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270.1   0%  
270.2   10% 0
270.3   20% 0
270.4   50% 0
270.5   100% 0
     
280 Мамлекеттик эмес секторго кредиттер 0  0
     
280.1   0%  
280.2   10% 0
280.3   20% 0
280.4   50% 0
280.5   100% 0
280.6 150% 0
280.7 200% 0
280.8 300% 0
     

290 Жеке адамдарга жеке максаттарына 
кредиттер 0  0

     
290.1   0%  
290.2   10% 0
290.3   20% 0
290.4   50% 0
290.5   100% 0
290.6 150% 0
290.7 200% 0
290.8 300% 0
     

300 Мамлекеттик секторго ипотекалык 
кредиттер  100% 0

     

310 Мамлекеттик эмес секторго ипотекалык 
кредиттер  100% 0

310.1 150% 0
310.2 200% 0
310.3 300% 0
     
320 Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер 0  0
     
320.1   50% 0
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320.2   100% 0
320.3 150% 0
320.4 200% 0

Аткаруучунун кол тамгасы: ____________________

15.4-бөлүк. КРЕДИТТЕР ЖАНА ЛИЗИНГДЕР (уландысы)/ БАШКА 
АКТИВДЕР

№ Статьялар Баланс 
боюнча

Кредиттик
тобокелдик, 

%

Орточо 
алынган 

маани 
     

330 Мамлекеттик секторго 
курулушка кредиттер 0  0

     
330.1   0%  
330.2   10% 0
330.3   20% 0
330.4   50% 0
330.5   100% 0
     

340 Мамлекеттик эмес секторго курулушка 
кредиттер 0  0

     
340.1   0%  
340.2   10% 0
340.3   20% 0
340.4   50% 0
340.5   100% 0
340.6 150% 0
340.7 200% 0
340.8 300% 0
     
350 Жеке адамдарга курулушка кредиттер 0  0
     
350.1   0%  
350.2   10% 0
350.3   20% 0
350.4   50% 0
350.5   100% 0
350.6 150% 0
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350.7 200% 0
350.8 300% 0
     
360 Капиталдык ижарага кредиттер 0  0
     
360.1   0%  
360.2   10% 0
360.3   20% 0
360.4   50% 0
360.5   100% 0
360.6 150% 0
360.7 200% 0
360.8 300% 0

361 Мушарака, мудараба келишимдери 
боюнча сунушталган каржылоо 400% 0

Аткаруучунун кол тамгасы: ________________

370 Негизги каражаттар  100% 0
     
380 Банктын башка менчиги  100% 0
     

390
Консолидацияланбаган 
банктарга инвестициялоо жана 
финансылык катышуу 

 Капитал эсебинен 
алып салуу

     

400

Банктардан тышкары, 
консолидацияланбаган финансы 
уюмдарга инвестициялоо жана 
финансылык катышуу 

 Капитал эсебинен 
алып салуу 

     

410
Консолидацияланбаган финансылык 
эмес мекемелерге инвестициялоо 
жана финансылык катышуу 

 100% 0

     
420 Алууга чегерилген пайыздар 0  0
     
420.1   0% 0
420.2   10% 0
420.3   20% 0
420.4   50% 0
420.5   100% 0
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420.6 150% 0
420.7 200% 0
420.7-1 300% 0
420.8 400% 0
     
430 Башка активдер 0  0
     

430.1 Материалдык эмес активдер  Капитал эсебинен 
алып салуу

430.2 Башка активдердин калган бөлүгү  100% 0
     

440 Бардыгы болуп баланстык активдер 
(10-430-статьяларынын суммасы) 0  0

     
450 Бардыгы болуп 1-категория боюнча 0 0%  
     
460 Бардыгы болуп 2-категория боюнча 0 10% 0
     
470 Бардыгы болуп 3-категория боюнча 0 20% 0
     
480 Бардыгы болуп 4-категория боюнча 0 50% 0
     
490 Бардыгы болуп 5-категория боюнча 0 100% 0

491 Бардыгы болуп 6-категория боюнча 0 150% 0

492 Бардыгы болуп 7-категория боюнча 0 200% 0
492.1 Бардыгы болуп 8-категория боюнча 0 300% 0

493 Мушарака, мудараба келишимдери 
боюнча сунушталган каржылоо 0 400% 0

500 Бардыгы болуп капитал 
эсебинен алып салуулар 0   

Аткаруучунун кол тамгасы: ____________________».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 29-мартындагы 
№ 2022-П-14/18-3-(ПС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз 

Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону 
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 
20 жана 68-беренелерине жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамынын 
26-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы 
банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна 
өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 

интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

3. Токтом расмий жарыялангандан 7 (жети) жумуш күн өткөндөн 
кийин күчүнө кирет.
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4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен 
коммерциялык банктарды жана банк эмес финансы-кредит уюмдарын 
тааныштырсын. 

5. Коммерциялык банктар жана банк эмес финансы-кредит 
уюмдары өз ишин ушул токтомго ылайык келтиришсин. 

6. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш 
алып баруу бөлүмү ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык 
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары 
башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев
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Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
2022-жылдын 29-мартындагы 
№ 2022-П-14/18-3-(ПС) 
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз 

Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» 
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 «Кыргыз Республикасындагы 
банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна 
төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз 
Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобонун:

 − 8-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Келишимге милдеттүү түрдө карт ээси анын банктык эсебинин 

валютасынан айырмаланган валютада операцияларды жүргүзүүдө 
конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир валютадан 
башка валютага конвертациялоо схемасы тиркелүүгө тийиш, ал схема 
менен карт ээси таанышып чыгып, кол коюуга тийиш.»;

 − 32-пункту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен 
толукталсын:

«- карт ээси анын банктык эсебинин валютасынан айырмаланган 
валютада операцияларды жүргүзүүдө конвертациялоонун ар 
кандай варианттары каралган бир валютадан башка валютага 
конвертациялоо схемасы менен;»;

 − 33-пункту төмөнкү мазмундагы 4-1-пунктча менен толукталсын:
«4-1) карта ээси анын банктык эсебинин валютасынан 

айырмаланган валютада операцияларды жүргүзүүдө 
конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир 
валютадан башка валютага конвертациялоо схемасы, ошондой эле 
конвертациялоо боюнча операцияларды жүргүзүүдө кардарларга 
алмашуу курсу жөнүндө маалымдоо тартиби;»;

 − 33-1-пункту төмөнкү мазмундагы 31-1-пунктча менен 
толукталсын:
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«3-1) карта ээси анын банктык эсебинин валютасынан 
айырмаланган валютада операцияларды жүргүзүүдө 
конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир 
валютадан башка валютага конвертациялоо схемасы, ошондой эле 
конвертациялоо боюнча операцияларды жүргүзүүдө кардарларга 
алмашуу курсу жөнүндө маалымдоо тартиби;»;

 − 35-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«35. Дебеттик-кредиттик же кредиттик карттарды берүү учурунда 

эмитент кош келишим же өзүнчө кошумча макулдашуу түзүүгө 
укуктуу, анда карт ээсинин кредит же овердрафт алуу мүмкүнчүлүгү, 
аларды берүү тартиби жана мөөнөттөрү, алуу ыкмалары, кармалып 
калуучу комиссиялык төлөмдөрдүн өлчөмү, карта ээси анын банктык 
эсебинин валютасынан айырмаланган валютада операцияларды 
жүргүзүүдө конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир 
валютадан башка валютага конвертациялоо схемасы, жана Кыргыз 
Республикасынын мыйзам актыларына ылайык башка шарттар 
каралат.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168 
2022-жылдын 31-мартындагы 
№ 2022-П-12/19-4-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансы-
кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо 

боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө

Өлкөнүн банк системасынын туруктуулугун сактоо максатында 
жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20, 68 жана 
87-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү 
токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

 − 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) 
«Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит 
уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана 
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 
жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча 
убактылуу эрежелер жөнүндө» токтому;

 − 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди 
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр 
жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтому.

2. Кыргыз Республикасында каттоодон өткөн банктар жана банк 
эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан тышкы экономикалык 
жагдайлардын карыз алуучулардын ишине тийгизген терс 
таасирлеринин кесепетинен улам акча агымдары жана алардын 
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финансылык абалы өзгөргөндүгүнө байланыштуу, кредиттик 
келишимдердин шарттарын кайра карап чыгуу боюнча комиссиялык 
жана башка төлөмдөр чегерилбесин жана алынбасын.

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 
Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга 
чейин колдонулат.

4. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында 

жарыяланышын камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз 

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

5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо 
башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын 
союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, 
Улуттук банктын бардык тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык 
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

6. Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө 
башкармалыгы ушул токтом менен «Микрофинансы уюмдарынын 
ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, мөөнөттүү 
депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык 
компанияларды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, 
«Кепилдик фонду» ААКты тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө 
методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө 
алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага К. Боконтаев 
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 31-мартындагы 
№ 2022-П-12/19-4-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) 
«Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит 
уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана 
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 
жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча 
убактылуу эрежелер жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр 
киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Коммерциялык 
банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан 
активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын 
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү 
чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелердин:

 − 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1. Бул коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-

кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана 
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 
жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча 
убактылуу эрежелерде (мындан ары - Убактылуу эрежелер) 
коронавирус инфекциясынын жайылышынан жана ага байланыштуу 
мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чектөө 
чараларынан улам, ошондой эле азыркы мезгилдеги геосаясий 
жагдайга жана тышкы экономикалык таасирдин терс натыйжасына 
байланыштуу сапаты начарлаган же начарлап жаткан активдерди 
коммерциялык банктар жана депозиттерди тартуу укугуна ээ болгон 
микрофинансылык компаниялар, кепилдик фонддор жана «Кредиттик 
союздардын каржы компаниясы» ААК (мындан ары - банктар) 
тарабынан классификациялоонун убактылуу эрежелерин белгилейт. 

Бул Убактылуу эрежелердин талаптары Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин максаттуу мамлекеттик 
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программалары же жеке адамдардын жана юридикалык жактардын 
ишин калыбына келтирүү/жандандыруу максатын көздөгөн 
программалар боюнча берилген кредиттерден жана ошондой 
эле ушул Убактылуу эрежелердин 7-главасында көрсөтүлгөн 
кредиттерден тышкары, банктардын жаңыдан берилген кредиттерине 
карата таркатылбайт.»;

 − 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2. Карыз алуучу (жеке адам же юридикалык жак) бир банктан же 

банктык топ ичинде бир нече кредит алган учурда, финансылык абалы 
коронавирус инфекциясынын жайылышынан жана ага байланыштуу 
мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чектөө чараларынан 
улам, ошондой эле геосаясий жагдайга жана тышкы экономикалык 
таасирдин терс натыйжасына байланыштуу начарлаган же начарлап 
жаткан карыз алуучунун кредитине эң эле төмөн категория ыйгарылса, 
банк бардык кредиттер үчүн эң эле төмөн классификациялоо 
категориясын колдонбоого укуктуу.

Бул учурда банк классификациялоо категориясын ар бир кредитке 
өз-өзүнчө категориянын мүнөздүү белгилерине ылайык колдонушу 
мүмкүн.»;

3-пунктундагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» 
деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-пунктундагы төртүнчү пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«4) күрөөнүн ликвиддүүлүгүнүн азайышы мүмкүндүгү (баалардын 

төмөндөшү, валюта курсунун өзгөрүшү) же гарантия/кепилдик берүү 
менен камсыздалган болсо - банк гаранттын/кепилдик берүүчүнүн 
финансылык абалынын начарлоосу жөнүндө маалымат алат;»; 

 − 6-пунктунун төртүнчү абзацындагы «Өкмөтүнүн» деген сөз 
«Министрлер Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

 − 7-пунктунун:
3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«3) карыз алуучу-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты 

түзүүсүз жеке ишкердин төмөндө келтирилгендерди эске албаганда, 
кайсыл болбосун башка кредити боюнча негизги сумма жана/же 
пайыздар боюнча 30 күндөн ашык мөөнөтү өткөрүлгөн карызынын 
болушу: 
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 − ошол банкта жана/же башка финансы-кредит уюмунда Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин максаттуу мамлекеттик 
программалары боюнча берилген кредиттер; 

 − жеке адамдардын жана юридикалык жактардын ишин калыбына 
келтирүү/жандандыруу максатында кредитти төлөөгө жеңилдетилген 
мезгил берүү каралган программалар боюнча берилген кредиттер; 

 − коронавирус инфекциясынын жайылышынан же ага 
байланыштуу чектөөлөрдөн улам мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 
келип чыккан кредиттер;

 − азыркы мезгилдеги геосаясий жагдайдын таасиринен жана 
тышкы экономикалык таасирлердин терс натыйжасынан улам 
мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз келип чыккан кредиттер;»;

 − 4-пунктчадагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер 
Кабинетинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

 − 12-пункту төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен 
толукталсын:

«Активдерди бешинчи жолу жана андан кийинки 
реструктуризациялоодо, банк классификациялоо категориясын 
кеминде бир категорияга начарлатууга тийиш.»;

 − төмөнкү мазмундагы 12-1-пункту менен толукталсын:
«12-1. Банктар, эгерде бул актив 2022-жылдын 1-мартынан 

тартып бир жолу реструктуризацияланган болсо, учурдагы геосаясий 
жагдайдын таасиринен жана тышкы экономикалык таасирдин 
терс натыйжасынан улам карыз алуучунун акча агымдарынын 
жана финансылык абалынын өзгөрүшүнө байланыштуу активди 
реструктуризациялоодо (буга чейин реструктуризациялангандыгына 
карабастан), анын классификациялоо категориясын начарлатпоого 
укуктуу.

Жогорудагы активдерди кийинки реструктуризациялоо 
«Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын 
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү 
чегерүүлөр жөнүндө» жобонун 7.3-пунктунун шарттарына ылайык 
жүргүзүлүшү мүмкүн.»;

13-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
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«13. Реструктуризацияланган (реструктуризациялоо санына 
карабастан) активдер боюнча мөөнөтү өткөрүлгөн карыз келип 
чыкса, мындай активдер ушул Убактылуу эрежелерде белгиленген 
классификациялоо категориясынын белгилерине ылайык 
классификацияланат.»;

14-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«14. Ушул Убактылуу эрежелердин талаптарына ылайык 

реструктуризацияланган активди классификациялоо категориясы 
«Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын 
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү 
чегерүүлөр жөнүндө» жобонун 7.6-пунктунун жана Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 
28-декабрындагы № 2020-П-33/75-4-(НФКУ) токтому менен 
бекитилген «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан 
активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобонун 
14-пунктунун шарттарына ылайык жакшыртылышы мүмкүн.»; 

 − төмөнкү мазмундагы 7-глава менен толукталсын:
«7-глава. Жаңыдан берилген кредиттерге кошумча талаптар
18. Пайыздык чени Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 

Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» мыйзамында 
жол берилген пайыздык ченден ашык өлчөмдө белгиленген 
жаңыдан берилген кредиттер Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому 
менен бекитилген Белгилүү бир критерийлерге жооп берген 
кредиттердин атайын классификациясын колдонуу тартибине ылайык 
классификацияланууга тийиш. 

19. Эгерде чет өлкө валютасында (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин 
валютасынан тышкары) жаңыдан берилген кредитти алган карыз 
алуучунун чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин 
валютасынан тышкары) кирешесинин үлүшү анын чогуу алгандагы 
кирешесинин жалпы көлөмүнүн 75 пайызынан көбүрөөгүн түзсө, 
банк 5% өлчөмүндө потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 
тартуулардын ордун жабууга кам түзүү менен бул кредитти эң аз 
дегенде «байкоого алынган» актив катары классификациялоого 
тийиш.
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Ошондой эле эгерде чет өлкө валютасында (ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттердин валютасынан тышкары) жаңыдан берилген 
кредитти алган карыз алуучунун чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге 
мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешесинин үлүшү 
анын чогуу алгандагы кирешесинин жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан 
75 пайызына чейинкини түзсө, банк 15% өлчөмүндө потенциалдуу 
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү 
менен бул кредитти эң аз дегенде «байкоого алынган» актив катары 
классификациялоого тийиш.

20. Эгерде чет өлкө валютасында (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин 
валютасынан тышкары) жаңыдан берилген кредитти алган 
карыз алуучунун чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө болгон 
мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешесинин үлүшү анын 
чогуу алгандагы кирешесинин жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан 
азыраагын түзсө, банк 25% өлчөмүндө потенциалдуу жоготуулардын 
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү менен 
бул кредитти эң аз дегенде «субстандарттык» актив катары 
классификациялоого тийиш.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо 
жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун 
жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү 
жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди 
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана 
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр 
жөнүндөгү» жобонун:

 − 4.1.1-пунктчасынын он жетинчи абзацы төмөнкү редакцияда 
берилсин:

«Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга 
жооп берсе, банктар киреше түзүмүнө карабастан 0 пайыздан 
2 пайызга чейинки өлчөмдө потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 
тартуулардын ордун жабууга кам түзүү менен АКШ долларында 
жаңыдан берилген кредиттерди банктын ички саясатына ылайык 
«нормалдуу активдер» катары классификациялашы мүмкүн. Мында 
бул талаптар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 
менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн кызматташуусунун 



124

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

алкагында (Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондусу, мындан ары – 
Өнүктүрүү фондусу) берилген жеңилдетилген кредиттерге, анын 
ичинде Өнүктүрүү фондусу тарабынан башка чет өлкө финансылык 
институттарынан тартылган жана гарантияланган каражаттардын 
эсебинен берилген кредиттерге, ошондой эле алардын ордун жабуу 
Өнүктүрүү фондусунун каражаттарынан каржылоонун эсебинен 
ишке ашырылган, кредиттик келишимдин баштапкы шарттарынын 
өзгөртүлүшүн караган кредиттерге да таркатылат.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 24 февраля 2022 года 
№ 2022-П-12/9-4-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Национального банка Кыргызской Республики

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 в следующие постановления Правления 
Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются): 

 − «Об утверждении Положения «Об операциях, осуществляемых 
в соответствии с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования» от 23 сентября 2009 года № 38/8;

 − «О Положении «О требованиях к типовым договорам, 
заключаемым в соответствии с исламскими принципами банковского 
дела и финансирования» от 30 сентября 2009 года № 39/4. 

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 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению методологии надзора и лицензирования банков 
довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, 
ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», соответствующих структурных 
подразделений, областных управлений и представительства 
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего управление методологии надзора и лицензирования 
банков. 

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка
Кыргызской Республики
от 24 февраля 2022 года 
№ 2022-П-12/9-4-(НПА)

Изменения 
в постановление Правления Изменения  

в некоторые нормативные правовые акты 
Национального банка Кыргызской Республики 

1. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О Положении «О требованиях к типовым 
договорам, заключаемым в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования» от 30 сентября 2009 года 
№ 39/4, следующие изменения:

в Положении «О требованиях к типовым договорам, заключаемым 
в соответствии с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования», утвержденным вышеуказанным постановлением:

в Приложении 2 к Положению «О требованиях к типовым 
договорам, заключаемым в соответствии с исламскими принципами 
финансирования»:

 − в первом предложении пункта 11 слово «финансирования» 
заменить словом «задолженности»; 

 − Положение дополнить Главой 3 следующего содержания: 
«Глава 3. Договор иджара мунтахийя биттамлик
3.1. Договор иджара мунтахийя биттамлик – это сделка, 

включающая договор иджара, в соответствии с которой клиент 
обязуется выкупить арендованное имущество (актив), либо по 
окончании, либо поэтапно в течение периода иджара, в соответствии 
с договором. 

3.1.1. Договор иджара мунтахийя биттамлик состоит из следующих 
документов: 

 − заявка клиента на предмет договора иджара мунтахийя 
биттамлик; 

 − договор иджара к основному договору иджара мунтахийя 
биттамлик; 
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 − акт приема-передачи к договору иджара мунтахийя биттамлик; 
 − обещание передачи права собственности по договору иджара 

мунтахийя биттамлик.
3.2. Общие положения договора.
3.2.1. Договор иджара мунтахийя биттамлик заключается банком 

на основании заявки клиента, а также финансовых и юридических 
документов, необходимых для принятия решения о заключении 
договора.

3.2.2. Сторонами договора выступают Арендатор и Арендодатель. 
Банк выступает в качестве Арендодателя. 

3.2.3. Предметом договора иджара мунтахийя биттамлик может 
быть любое движимое и недвижимое имущество, либо доля 
в отдельных активах, которые могут находиться в неделимой долевой 
собственности Арендодателя и Арендатора, независимо от того, 
являются они партнерами или нет. 

3.2.4. Предмет договора иджара мунтахийя биттамлик может быть 
застрахован.

3.2.5. Предмет договора иджара мунтахийя биттамлик должен 
использоваться с обеспечением его сохранности, а выгоды, 
получаемые от договора иджара мунтахийя биттамлик, должны 
соответствовать законодательству Кыргызской Республики 
и требованиям шариата.

3.2.6. Основанием для перехода права собственности на предмет 
договора иджара мунтахийя биттамлик является указание об этом 
в договоре дарения или продажи, в котором содержится обещание 
передать право собственности на имущество одним из следующих 
методов:

1) продать за оговоренную плату или с помощью прогрессивной 
выплаты оставшуюся часть арендной платы;

2) подарить (передать) его без указания причины;
3) подарить его после выплаты всех платежей.
3.2.7. Передача права собственности на имущество 

осуществляется на основании договора дарения или продажи, 
который заключается отдельно от договора иджара мунтахийя 
биттамлик и предоставленного обещания.
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3.2.8. Обещание передать право собственности на имущество 
одним из методов, предусмотренных в пункте 3.2.6. является 
обязательным для лица, дающего обещание. Тем не менее 
обещание должно быть обязывающим только для одной стороны, 
у другой же стороны есть выбор. Это необходимо для того, чтобы 
избежать взаимного (обязывающего) обещания, которое запрещено 
нормами шариата, так как это аналогично договору.

3.2.9. В договоре должны быть предусмотрены условия исполнения 
договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Права и обязанности сторон:
3.3.1. Права и обязанности Арендатора:
1) владеть и пользоваться арендованным имуществом на 

условиях, оговоренных в настоящем Договоре;
2) предъявлять Арендодателю требования в отношении качества 

и комплектности имущества на момент принятия арендованного 
имущества;

3) отказаться от получения арендованного имущества с момента 
подписания Договора до момента получения имущества при условии 
возмещения Банку убытков, а также всех расходов, связанных 
с покупкой и оформлением имущества и др.;

4) добросовестно относиться к Имуществу как в отношении сроков, 
условий, способов и методов использования, так и в отношении 
содержания Имущества;

5) использовать Имущество только по прямому назначению, 
согласно стандартам шариата, содержать его и соблюдать правила 
эксплуатации;

6) не проводить значительных изменений, влияющих на 
целостность Имущества, за исключением случая, когда было 
получено письменное согласие Арендодателя на совершение таких 
действий;

7) нести ответственность за ущерб, возникший у Арендодателя по 
вине Арендатора.

8) вносить определенную сумму по договоренности сторон, 
в качестве гарантии выполнения своих обязательств взять имущество 
в аренду. Внесенная сумма используется только для возмещения 
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ущерба в случае нарушения Арендатором обязательства взять 
имущество в аренду. По согласованию с Арендатором Арендодатель 
может использовать ее для инвестиций на основе договора мудараба, 
заключенного между Арендодателем и Арендатором. Данная сумма 
может быть принята в счет уплаты очередных платежей по аренде;

9) заключать договор субаренды на условиях, отличных от 
договора иджары, с согласия Арендодателя с учетом требований 
законодательства Кыргызской Республики и шариата.

3.3.2. Права и обязанности арендодателя:
1) в случае страхования имущества расходы по страхованию 

несет Арендодатель, которые подлежат возмещению Арендатором 
Арендодателю. Если страхование имущества в соответствии со 
стандартами шариата невозможно, то имущество может быть 
застраховано традиционным методом при наличии соответствующего 
одобрения Шариатского совета банка. После подписания договора 
Арендодатель не может взимать с Арендатора какие-либо средства 
сверх установленного размера арендной платы, за исключением 
неустойки, взимаемой за задержку арендной платы. Арендодатель 
также может назначить Арендатора агентом для страхования 
имущества за счет Арендодателя;

2) Арендодатель может приобрести или изготовить описанное 
в спецификациях имущество по заявке Арендатора;

3) Арендодатель может продать арендованное имущество 
третьему лицу, поставив его в известность о наличии договора 
иджара мунтахийя биттамлик, также предварительно поставив 
в известность Арендатора за 30 календарных дней. При этом все 
права и обязанности Арендодателя по договору перейдут к новому 
собственнику;

4) Арендодатель по согласованию с Арендатором осуществляет 
основной капитальный ремонт движимого и недвижимого имущества, 
являющегося предметом договора иджара мунтахийя биттамлик. 
При этом в график арендных платежей вносятся изменения 
согласно понесенным расходам. Арендатор выполняет текущий 
или периодический (обычный) технический ремонт движимого 
и недвижимого имущества, являющегося предметом договора иджара 
мунтахийя биттамлик за свой счет; 
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5) Арендодатель несет ответственность за арендованную 
собственность в течение периода действия договора иджара 
мунтахийя биттамлик, если Арендатор не допускает каких-
либо неправомерных действий или небрежности в отношении 
арендованного имущества.

3.4. Срок договора.
Договор иджара мунтахийя биттамлик может быть расторгнут:
1) по взаимному согласию;
2) в случае нарушения сроков или прекращения арендных 

платежей;
3) при порче арендованной собственности;
4) по истечении срока действия договора иджара мунтахийя 

биттамлик;
5) при продаже имущества Арендатору.
Действие договора иджара мунтахийя биттамлик не прекращается 

в связи со смертью одной из сторон. В случае смерти Арендатора 
его права и обязанности по договору иджара мунтахийя биттамлик 
переходят к наследнику. Однако наследники Арендатора могут 
расторгнуть договор иджара мунтахийя биттамлик в случае 
предоставления доказательств об обременительности исполнения 
договора иджара мунтахийя биттамлик или отсутствия потребности 
в договоре иджара мунтахийя биттамлик после наступления смерти 
наследодателя.

Образец типового договора иджара мунтахийя биттамлик 
приведен в Приложении 3 к Положению «О требованиях к типовым 
договорам, заключаемым в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования»

 − Положение дополнить Приложением 3 следующего 
содержания:
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«Приложение 3 
к Положению «О требованиях 
к типовым договорам, 
заключаемым в соответствии 
с исламскими принципами 
финансирования»

ЗАЯВКА 
клиента на предмет договора Иджара мунтахийя биттамлик 

_____________________________________ просит приобрести 
и передать по договору иджара следующее имущество на следующих 
условиях: 

Информация о предмете договора иджара
Наименование предмета договора (марка, 
модель, и др.) 
Стоимость
Количество 
Иные существенные характиристики предмета 
договора, необходимые для Клиента. 
Состояние предмете договора (новое или б/у)

Информация о поставщике / продавце предмета Договора иджара 

Условия сделки

Дата заявки на договор иджара «__» ____________, 20__ г.

____________________
(подпись)
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ДОГОВОР ИДЖАРА 
к основному договору Иджара Мунтахийя Биттамлик 

 г. ________ «____» ________________ 20____ года

________________________________________________________  
в лице __________________________________________________ , 
действующего на основании ________________________________  
_________________________________________________________ ,  
именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и  
___________________________________________________ в лице  
_________________________________ , действующего на основании  
__________________________________________________________ , 
именуемое в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор Иджара 
мунтахийя биттамлик о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором 

Арендодатель приобретает в собственность у Продавца 
_________________________ (далее – Имущество) по заявке 
Арендатора и предоставляет его Арендатору в аренду во временное 
владение и пользование на согласованный срок, и на платной основе. 

1.2. Арендодатель передает Арендатору: _________________  
__________, в пользование для _______________________________
_______________________________.

1.3. Характеристика имущества на момент его передачи 
Арендатору указывается в Передаточном акте (Приложение 1).

1.4. Арендная плата становится обязательной с момента 
заключения договора. Право арендодателя на получение арендных 
платежей наступает после подписания акта приема-передачи и со 
времени, когда арендатор начинает использовать имущество или 
когда арендодатель делает использование имущества доступным для 
арендатора. Арендатор обязуется производить арендные платежи 
в сроки, установленные пунктом 1.6. настоящего договора. 

1.5. Предмет Договора по настоящему договору находится 
в собственности Арендодателя в течение всего срока действия 



134

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

настоящего Договора, а Арендатор является пользователем 
имущества.

1.6. Срок аренды имущества устанавливается с «____» 
_________________ 20___г. по «____» __________________ 20___г.

2. Права и обязательства сторон
2.1. Арендатор имеет право:
2.1.1. Владеть и пользоваться арендованным имуществом на 

условиях, оговоренных в Договоре;
2.1.2. Предъявлять Арендодателю требования в отношении 

качества и комплектности Имущества на момент принятия 
арендованного имущества;

2.1.3. Отказаться от получения арендованного имущества 
с момента подписания Договора до момента получения Имущества 
в пользование при условии возмещения Арендодателю расходов, 
связанных с оформлением имущества. 

2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Добросовестно относиться к Имуществу как в отношении 

сроков, условий, способов и методов использования, так 
и в отношении содержания Имущества;

2.2.2. Использовать Имущество только по прямому назначению, 
согласно стандартам шариата, содержать его и соблюдать правила 
эксплуатации;

2.2.3. Не проводить значительных изменений, влияющих на 
целостность Имущества, за исключением случая, когда было 
получено письменное согласие Арендодателя на совершение таких 
действий;

2.2.4. Нести ответственность за ущерб, возникший у Арендодателя 
по вине Арендатора;

2.2.5. Вносить определенную сумму по договоренности сторон 
в качестве гарантии выполнения своих обязательств взять имущество 
в аренду. Внесенная сумма используется только для возмещения 
ущерба в случае нарушения Арендатором обязательства взять 
имущество в аренду. По согласованию с Арендатором, Арендодатель 
может использовать ее для инвестиций на основе договора мудараба, 
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заключенного между Арендодателем и Арендатором. Данная сумма 
может быть принята в счет уплаты очередных платежей по аренде;

2.2.6. Заключать договор субаренды на условиях, отличных от 
договора иджара с согласия Арендодателя с учетом требований 
законодательства Кыргызской Республики и шариата.

2.3. Арендодатель имеет право:
2.3.1. Обладать правом собственности на Имущество до тех пор, 

пока Арендодатель не передаст право собственности на Имущество 
Арендатору;

2.3.2. Передать все принадлежащие ему права и обязанности 
по настоящему Договору третьему лицу по обоюдному согласию 
сторон с обязательным заключением соответствующего договора 
иджара мунтахийя биттамлик согласно законодательству Кыргызской 
Республики;

2.3.3. Проверять целевое использование сданного в аренду 
имущества в любое время в течение всего срока аренды в рамках 
настоящего Договора;

2.3.4. Взымать сумму сверх положенной арендной платы или 
дополнительную долю от положенной суммы арендной платы 
в случае, если Арендатор необоснованно задерживает арендную 
плату с указанием, что сумма будет направлена на благотворительные 
цели согласно внутренней политике банка, одобренной Шариатским 
советом;

2.3.5. Потребовать от Арендатора погашения просроченных 
арендных платежей в случае необоснованной задержки очередного 
взноса арендных платежей при условии напоминания Арендатора 
о сроках выплаты.

2.4. Арендодатель обязуется:
2.4.1. Предоставить Имущество арендатору на условиях, 

оговоренных настоящим Договором;
2.4.2. Обеспечить полную сохранность оригиналов документов, 

устанавливающих право собственности на Имущество для 
последующей передачи Арендатору после исполнения последним 
всех своих обязательств;
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2.4.3. По письменному запросу Арендатора предоставить выписку 
по счету;

2.4.4. Осуществлять основной капитальный ремонт движимого 
и недвижимого имущества, являющегося предметом договора иджара 
мунтахийя биттамлик по согласованию с Арендатором. В этом 
случае в график арендных платежей вносятся изменения согласно 
понесенным расходам;

2.4.5. Нести ответственность за Арендованную собственность 
в течение периода действия Договора аренды, если Арендатор не 
допускает каких-либо неправомерных действий или небрежности 
в отношении арендованной собственности.

3. Обеспечение аренды
3.1. Надлежащее исполнение обязательств Клиента по 

настоящему Договору обеспечивается договором о залоге № _____ от 
____________________ , заключаемым между сторонами настоящего 
Договора.

3.2. Полная и своевременная выплата задолженности, прочих 
сборов, а также надлежащее исполнение других обязательств 
Арендатора по настоящему Договору обеспечивается залогом.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Арендатором предусмотренных настоящим Договором обязательств, 
Арендодатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество 
в определенном в соответствии с договором о залоге порядке.

4. Прекращение обязательств по договору 
и порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия рассматриваются в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 
В случае невозможности урегулирования споров по соглашению 
сторон они передаются в судебные органы в установленном порядке.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
1) по взаимному согласию;
2) в случае нарушения сроков или прекращения арендных 

платежей;
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3) при порче арендованной собственности;
4) по истечении срока действия договора иджара мунтахийя 

биттамлик;
5) при продаже имущества Арендатору.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
5.1. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Арендатором своих обязательств по настоящему договору 
явится следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких 
как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные либо 
техногенные катастрофы, а также военные действия, блокада, акты 
или действия государственных органов, введение чрезвычайного 
положения, массовые беспорядки и т.п., обязательства Арендатора 
по настоящему Договору не прекращаются, а сроки исполнения могут 
быть соразмерно отодвинуты с согласия Арендодателя на время 
действия таких обстоятельств.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (форс-мажор), наличие которых письменно подтверждается 
уполномоченным на то государственным или административным 
органом.

В случае невозможности получения такого подтверждения, бремя 
доказывать наступления форс-мажорных обстоятельств возлагается 
на нарушившую сторону.

5.3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные 
бедствия (наводнения, землетрясения, пожары и иные природные 
либо техногенные катастрофы), эпидемии, введение на 
соответствующей территории военного положения, массовые 
беспорядки. 

В этих случаях сторона, не выполнившая или несвоевременно 
выполнившая какие-либо обязательства по Договору, обязана 
незамедлительно письменно уведомить другую сторону 
о наступлении форс-мажорных обстоятельств и об их последствиях 
и принять все возможные меры с целью максимального ограничения 
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любых отрицательных последствий, вызванных указанными 
обстоятельствами.

6. Заключительные положения
6.1. Арендатор подтверждает ознакомление с содержанием 

настоящего Договора и принимает все условия, указанные 
в нем, а также получение разъяснения от Арендодателя обо всех 
последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
сторонами и действителен до полного выполнения Арендатором всех 
своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному 
для каждой из сторон. Все подписанные сторонами экземпляры 
текста настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
оформляются дополнительным соглашением, подписываемые 
сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
При этом все изменения и дополнения к настоящему договору не 
должны противоречить действующему законодательству Кыргызской 
Республики, а также правилам и принципам шариата.

6.5. После исполнения сторонами своих обязательств 
в соответствии с настоящим Договором, стороны не имеют друг 
к другу никаких претензий. 

6.6. Приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 

7. Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель Арендатор

______________________ (должность)
______________________ (ФИО)
______________________ подпись, печать
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Приложение 1

АКТ
приема-передачи к договору Иджара мунтахийя биттамлик

№ __ от «____» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ___________ , с одной стороны, 
и от лица ____________ , с другой стороны, составили настоящий Акт 
о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял:

№
П/п

Наименование 
оборудования

/имущества

Описание
Оборудования

/имущества

Количество Примечание

 
 

Настоящий акт составлен «____» __________ 20__ г. в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель Арендатор

______________________ (должность)
______________________ (ФИО)
______________________ подпись, печать
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ОБЕЩАНИЕ ПЕРЕДАЧИ 
права собственности по договору Иджара мунтахийя биттамлик

г. __________ «____» ________________ 20____ года

_______________________________________________________  
в лице __________________________________________________ ,  
действующего на основании ________________________________
_________________________________ , именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель» дает настоящее обещание по договору Иджара 
мунтахийя биттамлик №_______________ от ___ ___________ 
20 ____ года о нижеследующем:

2. Предмет обещания
1.1. Арендодатель даёт обещание к договору иджара мунтахийя 

биттамлик от _____________ № __________ о передаче права 
собственности на имущество от Арендодателя Арендатору по 
окончании срока договора Иджара мунтахийя биттамлик при 
выполнении всех условий договора без нарушений. 

1.2. Это одностороннее обещание, в соответствии с которым 
Арендодатель принимает на себя обязательство, что в случае 
если Арендатор осуществит погашение всех арендных платежей 
своевременно и полностью, Арендодатель обязуется (выбирается 
один из следующих вариантов): 

1) продать за оговоренную плату или с помощью прогрессивной 
выплаты оставшуюся часть арендной платы;

2) подарить (передать) его без указания причины;
3) подарить его после выплаты всех платежей по договору.
1.3. Обещание является односторонним и обязательным только 

для Арендодателя.
1.4. Настоящее обязательство составлено в 2-х экземплярах, один 

экземпляр передается Арендатору. 
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3. Реквизиты арендодателя

Арендодатель Арендатор

______________________ (должность)
______________________ (ФИО)
______________________ подпись, печать

.»

2. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «О Положении «Об операциях, 
осуществляемых в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования» от 23 сентября 2009 года 
№ 38/8 следующее изменение: 

Положение «Об операциях, осуществляемых в соответствии 
с исламскими принципами банковского дела и финансирования», 
утвержденного вышеуказанным постановлением: 

 − дополнить Главой 2.4.1 следующего содержания: 

Глава 2.4.1 Сделка Иджара Сервис
2.4.1.1. Иджара Сервис – сделка по предоставлению клиенту на 

согласованный срок и за определенную плату права пользования 
услугой, состоящая из двух договоров: 1) договор о праве 
пользования услугой, предоставленной поставщиком услуг банку; 
2) договор между банком и нанимателем о предоставлении услуги 
нанимателю на условиях последовательной оплаты.

2.4.1.2. Сделка Иджара Сервис рассматривает отношение между 
банком и нанимателем по краткосрочному финансированию, где 
арендуется услуга, и услуга эта должна быть нематериальной. У банка 
будут соглашения с различными поставщиками услуг, в соответствии 
с которыми банк получит в аренду услуги, необходимые клиенту, 
непосредственно у поставщика и сдает их в субаренду клиенту на 
основе иджара. 
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2.4.1.3. Сделка Иджара Сервис может применятся финансово-
кредитными организациями по предоставлению физическим или 
юридическим лицам таких услуг как ремонт движимого и недвижимого 
имущества, путешествие, торжество, услуги по развитию бизнеса, 
услуги в сфере образования и здравоохранения, консалтинговые 
услуги и т.п.

2.4.1.4. Сторонами сделки являются наймодатель и наниматель. 
Банк выступает в качестве наймодателя. 

2.4.1.5. Предметом договора Иджара Сервис является польза 
(услуга или работа).

2.4.1.6. Услуга/работа должна быть четко определенной и ясной, 
объективно выполнимой и соответствующей стандартам шариата. 

2.4.1.7. Оплата за услугу должна быть установлена таким образом, 
чтобы не было разногласий и быть в виде денежных средств. Сумма 
за оплату услуги может быть оплачена полностью, либо частями.

2.4.1.8. Обязательство у банка по оплате услуги возникает 
с момента подписания договора. Обязательство у нанимателя по 
оплате перед банком возникает с момента получения пользы.

2.4.1.9. Банк вправе требовать от нанимателя внесения 
определенной залоговой суммы в качестве гарантии серьезности 
намерений по выполнению обязательств по договору. Внесенная 
сумма может использоваться для погашения обязательств по 
договору. В случае отказа нанимателя от обязательств, из залоговой 
суммы вычетается только размер фактических расходов.

2.4.1.10. Денежные средства, полученные банком в результате 
сделки Иджара Сервис, должны быть использованы в операциях, 
соответствующих стандартам шариата. 

2.4.1.11. Договоры по сделке Иджара Сервис заключаются 
в письменной форме. При этом договор заключается только 
между сторонами, обладающими полной дееспособностью/
правоспособностью. 

2.4.1.12. Стороны заключают договор Иджара Сервис на 
определенный срок согласно договоренности сторон.

2.4.1.13. Договор Иджара Сервис может быть расторгнут:
по согласию сторон;
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с окончанием срока договора;
в случае нарушения согласованных условий и/или прекращения 

платежей за право пользования;
досрочное полное выполнение сторонами договора всех ранее 

принятых обязательств. 
2.4.1.14. Разрешается пролонгация договора Иджара Сервис на 

новый срок, вне зависимости от того, произошло ли продление до 
окончания исходного срока или после. 

2.4.1.15. Договор не может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, за исключением случаев нарушения условий договора или 
непредвиденных обстоятельств.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 28 февраля 2022 года
№ 2022-П-07/10-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики

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 10,00 процента годовых.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию 

о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте 
Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего экономическое управление.

Председатель К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 9 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/12-3-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения «О лицензировании деятельности 
банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)»

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 в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года  
№ 2017-П-12/23-1-(НПА)» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати 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 методологии надзора и лицензирования банков 
довести настоящее постановление до сведения коммерческих 
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банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и Государственного банка 
развития Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Национального банка Кыргызской 
Республики, курирующего деятельность управления методологии 
надзора и лицензирования банков.

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка
Кыргызской Республики
от 9 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/12-3-(НПА)

Изменения в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики  

«Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности 
банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)»

Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года 
№ 2017-П-12/23-1-(НПА)» следующие изменения: 

в Положении «О лицензировании деятельности банков», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − пункт 130 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные выше извещения могут быть направлены банком 

с его официального адреса электронной почты на официальный 
адрес электронной почты Национального банка. При этом в случае 
необходимости проверки информации, содержащейся в электронном 
документе, Национальный банк вправе запросить их на бумажном 
носителе.»;

 − пункт 140 изложить в следующей редакции:
«140. Кандидаты на должности членов Шариатского совета 

должны отвечать следующим минимальным требованиям:
1) иметь диплом о высшем образовании;
2) обладать знаниями в области банковского законодательства 

Кыргызской Республики по исламским принципам банковского дела 
и финансирования;

3) обладать знаниями в области исламских принципов банковского 
дела и финансирования, подтвержденными документами 
(сертификатами), свидетельствующими об успешном прохождении 
обучения по данному направлению; 

4) члены Шариатского совета должны иметь опыт работы не 
менее 1 (одного года) в финансово-кредитных организациях, или не 
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менее 2 (двух лет) в образовательных учреждениях, или не менее 
2 (двух лет) в религиозных организациях с опытом подготовки 
шариатских заключений, или в международных организациях, 
устанавливающих стандарты ведения исламского банковского дела, 
зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

Председатель Шариатского совета дополнительно должен иметь 
диплом (общепризнанных высших учебных заведений) о высшем 
образовании в области шариата по направлению, включающем 
вопросы права и/или торговой деятельности, а также иметь стаж 
(опыт) работы в Шариатском совете исламского банка, банка 
с «исламским окном»/исламской финансовой организации не менее 
1 (одного) года или стаж (опыт) работы в банках не менее 5 (пяти) лет, 
в том числе 1 (один) год стажа на руководящей должности;

5) не подпадать под условия главы 20 настоящего Положения.»;
 − пункт 141 дополнить абзацем следующего содержания:

«Члены Шариатского совета одновременно могут состоять 
в Шариатском совете одного коммерческого банка и двух небанковских 
финансово-кредитных организаций, зарегистрированных 
в Кыргызской Республике.»;

 − в абзаце 3 пункта 145 слово «звать» заменить на слово 
«знать»;

 − в пункте 158:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) анкеты по форме Приложения 21 в последующем при 

изменении информации, содержащейся в данной анкете должностное 
лицо-резидент Кыргызской Республики в течение 10 (десяти) рабочих 
дней, а нерезидент Кыргызской Республики – в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента возникновения изменений должно уведомить 
об этом Национальный банк в письменной или электронной форме;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Для обеспечения достижения целей, установленных 

законодательством, а также решения конкретно определенных 
задач Национальный банк вправе принять решение о согласовании 
кандидата на должность члена правления в дочерний банк, 
имеющего квалификацию и компетенцию по направлениям, 
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непосредственно необходимым для исполнения поставленных задач, 
и соответствующего требованиям к безупречной деловой репутации 
и подпунктов 1, 3, 4 пункта 144 настоящего Положения.»;

 − пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. В случае необходимости получения информации 

о предыдущей деятельности кандидата Национальный банк вправе 
запросить одно или несколько рекомендательных писем с последних 
трех мест работы кандидата. У кандидатов на должности членов 
Шариатского совета могут быть запрошены рекомендательные письма 
от членов Совета улемов мусульман Кыргызстана, или Духовного 
управления мусульман Кыргызстана, или членов Шариатского 
совета исламских финансово-кредитных организаций и финансовых 
организаций (в том числе иностранных финансово-кредитных 
организаций и финансовых организаций), членов Шариатского 
совета международных организаций. В рекомендации должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, место и адрес работы, должность, 
телефон, факс, адрес электронной почты рекомендующего, 
характеристика на кандидата, сведения, указывающие на то, где 
и когда вместе работали с кандидатом, а также дата подписания 
рекомендации. Подлинность подписи рекомендующего лица должна 
быть удостоверена по месту его работы либо нотариально. Данное 
требование необязательно при предоставлении рекомендации на 
фирменном бланке организации и наличии печати организации. При 
этом не допускается предоставление рекомендаций:

1) от служащих Национального банка;
2) от любых родственников;
3) от руководителей и сотрудников банка, ходатайствующего 

о согласовании кандидатуры;
4) от должностных лиц аффилированных компаний 

ходатайствующего банка;
5) от лиц, признанных причастными к осуществлению 

деятельности, относящейся к нездоровой и небезопасной банковской 
практике, и от лиц, которым при последнем прохождении процедуры 
согласования на должности, указанные в пункте 126 настоящего 
Положения, было отказано.»;

 − пункт 270 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Указанные документы могут быть направлены с официального 
адреса электронной почты банка на официальный адрес электронной 
почты Национального банка. При этом в случае необходимости 
проверки информации, содержащейся в электронном документе, 
Национальный банк вправе запросить их на бумажном носителе.»;

 − пункт 274 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены с официального 

адреса электронной почты банка на официальный адрес электронной 
почты Национального банка. При этом в случае необходимости 
проверки информации, содержащейся в электронном документе, 
Национальный банк вправе запросить их на бумажном носителе.»;

 − пункт 275 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены с официального 

адреса электронной почты банка на официальный адрес электронной 
почты Национального банка. При этом в случае необходимости 
проверки информации, содержащейся в электронном документе, 
Национальный банк вправе запросить их на бумажном носителе.»;

 − пункт 277 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены с официального 

адреса электронной почты банка на официальный адрес электронной 
почты Национального банка. При этом в случае необходимости 
проверки информации, содержащейся в электронном документе, 
Национальный банк вправе запросить их на бумажном носителе.»;

 − пункт 337 после слов «публикует» дополнить словом 
«информацию»;

 − абзац 2 подпункта 7 пункта 1.11. Приложения 15  
к Положению перед словом «правонарушений» исключить слово 
«административных»;

 − абзац 2 подпункта 7 пункта 17 Приложения 16  
к Положению перед словом «правонарушений» исключить слово 
«административных»;

 − абзац 2 подпункта 7 пункта 16 Приложения 17  
к Положению перед словом «правонарушений» исключить слово 
«административных»;
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 − абзац 2 подпункта 7 пункта 2.6. Приложения 21  
к Положению «перед словом «правонарушений» исключить слово 
«административных.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 10 марта 2022 года
№ 2022-П-07/13-1-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики

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 14,00 процента годовых.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 марта 2022 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию 

о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте 
Национального банка Кыргызской Республики со дня принятия 
решения – 10 марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего экономическое управление.

Председатель К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 10 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/13-2-(НПА)

О временных решениях Национального банка 
Кыргызской Республики по регулированию деятельности 

коммерческих банков Кыргызской Республики

В целях сохранения стабильности в банковской системе страны 
и 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. Для коммерческих банков до принятия соответствующего 
решения Правления Национального банка Кыргызской Республики:

 − по вновь выдаваемым кредитам, перечисленным 
в подпункте 6 пункта 4.3 Инструкции по определению стандартов 
достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков 
Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики от 21 июля 2004 года  
№ 18/2, установить степень кредитного риска в размере 
300 процентов;

 − разрешить устанавливать корреспондентские отношения 
по счетам в иностранной валюте с банками-резидентами в целях 
хранения денежных средств.

2. В рамках настоящего постановления под вновь выданные 
кредиты не подпадают:



154

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

 − кредиты (кредитные линии), решения о выдаче которых 
принято уполномоченными органами коммерческого банка до дня 
вступления в силу настоящего постановления включительно;

 − транши по кредитным линиям, одобренным до дня вступления 
в силу настоящего постановления включительно;

 − кредиты, по которым доля доходов в иностранной валюте 
в общем объеме совокупных доходов заемщика составляет более 
75 процентов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и действует до принятия 
соответствующего решения Правления Национального банка.  

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 банков 
довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков 
Кыргызстана», коммерческих банков, соответствующих структурных 
подразделений, областных управлений, представительства 
Национального банка в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего управление методологии надзора и лицензирования 
банков.

Председатель К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 11 марта 2022 года 
№ 2022-П-09/14-1-(БС)

О временных ограничениях по операциям с наличной 
иностранной валютой в отношении коммерческих 

банков, обменных бюро, микрофинансовых и 
микрокредитных компаний Кыргызской Республики

В целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской 
Республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, 
руководствуясь статьями 17, 36, 38, 68 и 138 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

До принятия соответствующего решения Правления 
Национального банка Кыргызской Республики установить для 
коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых 
и микрокредитных компаний Кыргызской Республики, имеющих 
лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право 
проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, 
запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызской 
Республики с 17:30 часов 11 марта 2022 года.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует до принятия соответствующего решения 
Правления Национального банка.

Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики; 
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 − после официального опубликования направить настоящее 
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики. 

Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков, обменных 
бюро, микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний 
Кыргызской Республики, имеющих лицензию Национального банка 
Кыргызской Республики на право проведения обменных операций 
с наличной иностранной валютой, структурных подразделений, 
областных управлений и представительства Национального банка 
в Баткенской области, а также Государственной таможенной службы 
при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Пограничной 
службы Государственного комитета национальной безопасности 
Кыргызской Республики.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего банковский надзор.

Председатель К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 11 марта 2022 года 
№ 2022-П-09/14-2-(БС)

О временном изменении порядка определения официального 
курса российского рубля по отношению к кыргызскому сому 

В целях предотвращения возможных спекулятивных операций 
с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке, 
руководствуясь статьями 20, 29, 35, 68 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Приостановить действие пункта 22 Правил определения 
Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов 
иностранных валют по отношению к кыргызскому сому, утвержденных 
постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики от 28.03.2013 года №10/15, в части порядка расчета 
официального курса российского рубля по отношению к сому.

2. Определить следующий порядок расчета официального 
курса российского рубля по отношению к кыргызскому сому: 
официальный курс российского рубля по отношению к кыргызскому 
сому рассчитывается по кросс-курсу на основе средних значений 
между максимальным и минимальным курсом доллара США к рублю, 
зафиксированного в ИА «Блумберг»/ИА «Рейтер» в период времени 
с 15:00 часов предыдущего торгового дня до 15:00 часов текущего 
торгового дня по бишкекскому времени.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 марта 2022 года 
и действует до принятия соответствующего решения Правления 
Национального банка. 

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 денежно-кредитных операций довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков Кыргызской 
Республики, структурных подразделений, 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, 
курирующего экономический блок.

Председатель К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 18 марта 2022 года 
№ 2022-П-09/16-1-(БС)

О временном порядке по проведению операций с 
казахским тенге коммерческими банками, обменными 

бюро, микрофинансовыми и микрокредитными 
компаниями Кыргызской Республики

В целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской 
Республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном 
рынке, руководствуясь статьями 17, 36, 68 и 138 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности», Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Коммерческим банкам, обменным бюро, микрофинансовым 
и микрокредитным компаниям Кыргызской Республики, имеющим 
лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право 
проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, 
с 19 марта 2022 года, устанавливать курс покупки казахского тенге по 
отношению к кыргызскому сому с учетом коэффициента взвешивания 
риска в размере не более 70 процентов от официального 
курса казахского тенге по отношению к кыргызскому сому, 
устанавливаемому Национальным банком Кыргызской Республики.

2. Для коммерческих банков установить значение лимита открытой 
валютной позиции (К4.1), установленное в пункте 5.1 Положения 
«Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для 
выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», 
утвержденного постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики от 21 июля 2004 года № 18/1, а также в пунктах 
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3.1.1 и 3.1.2 Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой 
валютной позиции и открытой позиции в драгоценных металлах 
коммерческими банками на территории Кыргызской Республики», 
утвержденной постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики от 29 декабря 2004 года № 36/13, для 
казахских тенге в размере 1 процента от чистого суммарного капитала 
банка.

3. Для микрофинансовых компаний установить значение 
лимита открытой валютной позиции, установленное в подпункте 
1 пункта 10 Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций микрофинансовыми компаниями», утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики от 30 мая 2014 года № 24/8, для казахских тенге в размере 
1 процента от собственного капитала микрофинансовой компании.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует до принятия соответствующего решения 
Правления Национального банка. 

5. 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. 

6. Управлениям банковского надзора 1 и 2, управлению надзора 
за небанковскими финансово-кредитными организациями довести 
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, 
обменных бюро, микрофинансовых компаний и микрокредитных 
компаний Кыргызской Республики, имеющих лицензию 
Национального банка Кыргызской Республики на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной валютой, структурных 
подразделений, областных управлений и представительства 
Национального банка в Баткенской области.



161

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего банковский надзор.

Председатель  К. Боконтаев
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 23 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/17-4-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Национального банка Кыргызской 

Республики в сфере бухгалтерского учета

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 в следующие постановления Правления 
Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

 − «Об утверждении Инструкции по определению стандартов 
достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков 
Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2;

 − «О некоторых нормативных правовых актах Национального 
банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5;

 − «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях 
Кыргызской Республики» от 30 мая 2007 года № 28/3;

 − «Об утверждении Положения о требованиях к Плану счетов 
бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-
кредитных организациях Кыргызской Республики» от 20 декабря 
2007 года № 54/9;

 − «Об утверждении Положения «О требованиях к формированию 
финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской 
Республики» от 12 марта 2010 года № 6/2;
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 − «О некоторых нормативных правовых актах Национального 
банка Кыргызской Республики» от 14 сентября 2011 года № 52/4;

 − «Об утверждении Положения «О консолидированном надзоре» 
и Положения «О периодической регулятивной консолидированной 
отчетности» от 28 июня 2019 года № 2019-П-12/34-4-(НПА).

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 методологии надзора и лицензирования банков 
довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз 
банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОАО «Финансовая 
компания кредитных союзов», ОАО «Гарантийный фонд», 
соответствующих структурных подразделений, областных 
управлений, представительства Национального банка Кыргызской 
Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего управление методологии надзора и лицензирования 
банков.

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка
Кыргызской Республики
от 23 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/17-4-(НПА)

Изменения 
в некоторые нормативные правовые акты Национального 

банка Кыргызской Республики в сфере бухгалтерского учета

1. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по 
определению стандартов достаточности (адекватности) капитала 
коммерческих банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года 
№ 18/2 следующие изменения: 

в Инструкции по определению стандартов достаточности 
(адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской 
Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

 − первый абзац пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Наименования большинства статей отчетности полностью 

соответствуют наименованиям отдельных счетов или групп 
счетов Плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих 
банках и финансово-кредитных организациях, лицензируемых 
Национальным банком. Однако заполнение отдельных статей имеет 
некоторые особенности. Так, в каждой статье части «Портфель 
ценных бумаг» (статьи 130-230) указывается номинальная 
стоимость соответствующего типа ценных бумаг с учетом дисконта/
премий и корректировки справедливой стоимости, независимо 
от их классификации. Например, в статье 130 «Ценные бумаги, 
выпущенные Правительством Кыргызской Республики и/
или Национальным банком» указывается сумма номинальной 
стоимости ценных бумаг, выпущенных Правительством Кыргызской 
Республики и/или Национальным банком с учетом дисконта/премий 
и корректировки справедливой стоимости, классифицируемых, как 
ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; 
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток; ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход.»;
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 − дополнить пунктом 8.1-1:
«8.1-1. Для расчета суммы дивидендов банк должен использовать 

наименьшую из величин чистой прибыли, рассчитанных 
в соответствии с МСФО и пруденциальными требованиями.»;

 − третье предложение пункта 8.4 изложить в следующей 
редакции:

«К документам должны быть приложены планы банка по срокам 
выплаты дивидендов, показатели чистой прибыли, рассчитанные 
в соответствии с МСФО и пруденциальными требованиями, и расчеты 
по соблюдению экономических нормативов, а также индекса «буфер 
капитала», рассчитанного с учетом планируемой выплаты суммы 
дивидендов.». 

2. 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 2:
подраздел А раздела 2 «Отчет о прибылях и убытках» изложить 

в следующей редакции:
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«                                                                                                     (тыс.сом)
 Текущий 

период
С начала 

года
А. Процентные доходы
1. Процентные доходы по депозитам и 
счетам в коммерческих банках
2. Процентные доходы по корреспондентскому 
счету в Национальном банке
3. Процентные доходы по ценным 
бумагам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток
4. Процентные доходы по ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход
5. Процентные доходы по ценным бумагам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости
6. Процентные доходы по 
краткосрочным размещениям
7. Процентные доходы по кредитам и финансовой 
аренде финансово-кредитным организациям
8. Процентные доходы по кредитам и финансовой 
аренде другим клиентам, в том числе в: 

а) промышленность
б) сельское хозяйство и переработка
в) торговля и коммерческие операции
г) строительство, кроме ипотеки
д) ипотека
е) физические лица
ж) прочие

9. Процентные доходы по ценным бумагам, 
купленным по РЕПО-соглашению
10. Прочие процентные доходы 
11. Всего процентные доходы

»;
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 − раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Портфель ценных бумаг 

(тыс.сом)
Наименование статьи Всего Инвалюта
1. Долговые ценные бумаги, выпущенные 
государственными органами, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток, в том числе:

а) государственные казначейские векселя 
Правительства Кыргызской Республики и 
другие государственные ценные бумаги
б) долговые ценные бумаги, выпущенные 
Национальным банком
в) долговые ценные бумаги, выпущенные 
местными органами власти
г) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами стран СНГ и Балтики
д) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами стран ОЭСР
е) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами других стран

2. Другие долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток, в том числе:

а) долговые ценные бумаги местных компаний
а1) долговые ценные бумаги 
местных исламских банков
б) долговые ценные бумаги иностранных компаний
б1) долговые ценные бумаги 
иностранных исламских банков

3. Капитальные ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток, в том числе:

а) капитальные ценные бумаги местных компаний
а1) капитальные ценные бумаги 
местных исламских банков
б) капитальные ценные бумаги 
иностранных компаний
б1) капитальные ценные бумаги 
иностранных исламских банков
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4. Долговые ценные бумаги, выпущенные 
государственными органами, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

а) государственные казначейские векселя 
Правительства Кыргызской Республики и 
другие государственные ценные бумаги
б) долговые ценные бумаги, выпущенные 
Национальным банком
в) долговые ценные бумаги, выпущенные 
местными органами власти
г) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами стран СНГ и Балтики
д) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами стран ОЭСР
е) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами других стран

5. Другие долговые ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

а) долговые ценные бумаги местных компаний
а1) долговые ценные бумаги 
местных исламских банков
б) долговые ценные бумаги иностранных компаний
б1) долговые ценные бумаги 
иностранных исламских банков

6. Капитальные ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

а) капитальные ценные бумаги местных компаний
а1) капитальные ценные бумаги 
местных исламских банков
б) капитальные ценные бумаги 
иностранных компаний
б1) капитальные ценные бумаги 
иностранных исламских банков
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7. Долговые ценные бумаги, выпущенные 
государственными органами, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе:

а) государственные казначейские векселя 
Правительства Кыргызской Республики и 
другие государственные ценные бумаги
б) долговые ценные бумаги, выпущенные 
Национальным банком
в) долговые ценные бумаги, выпущенные 
местными органами власти
г) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами стран СНГ и Балтики
д) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами стран ОЭСР
е) долговые ценные бумаги, выпущенные 
правительствами других стран

8. Другие долговые ценные бумаги, оцениваемые 
по амортизированной стоимости, в том числе:

а) долговые ценные бумаги местных компаний
а1) долговые ценные бумаги 
местных исламских банков
б) долговые ценные бумаги иностранных компаний
б1) долговые ценные бумаги 
иностранных исламских банков

9. Общий РППУ на ценные бумаги
10. Специальный РППУ на ценные бумаги
11. Чистая стоимость ценных бумаг
Справочно: Изменение стоимости ценных бумаг в 
сравнении с предыдущим периодом, в том числе:

a. ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток
б. ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 
в. ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

должность подпись фамилия, имя, отчество
___________________ _______________ ______________________

».
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3. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-
кредитных организациях Кыргызской Республики» от 30 мая 2007 года 
№ 28/3 следующие изменения:

в Плане счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках 
и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики, 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

в Классе 1. Активы:
 − группу счетов «10300 Долговые ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения» изложить в следующей редакции: 

«Группа 10300 Долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной стоимости

10301 Ценные бумаги, выпущенные Правительством Кыргызской 
Республики, оцениваемые по амортизированной стоимости

10302 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10301 

10303 Ценные бумаги, выпущенные Национальным банком 
Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

10304 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10303 

10311 Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

10312 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10311 

10321 Ценные бумаги, выпущенные иностранными 
правительствами, оцениваемые по амортизированной стоимости 

10322 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10321 

10331 Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими 
организациями-резидентами, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 
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10332 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10331 

10341 Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими 
организациями-нерезидентами, оцениваемые по амортизированной 
стоимости  

10342 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10341»; 

 − группу счетов «10400 Торговые долговые и долевые ценные 
бумаги» изложить в следующей редакции:  

«Группа 10400 Долговые и долевые ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль и убыток
10401 Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской 

Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток

10402 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10401 

10403 Долговые ценные бумаги, выпущенные Национальным 
банком Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток 

10404 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10403 

10411 Долговые ценные бумаги местных органов власти, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 

10412 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10411 

10421 Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными 
правительствами, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 

10422 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10421 

10431 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток  
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10432 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10431 

10441 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 

10442 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10441 

10451 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток

10452 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток

10461 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
резидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток

10462 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток»; 

 − группу счетов «10500 Годные для продажи долговые и долевые 
ценные бумаги» изложить в следующей редакции:

«Группа 10500 Долговые и долевые ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход
10501 Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской 

Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

10502 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10501 

10503 Долговые ценные бумаги, выпущенные Национальным 
банком Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

10504 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10503 
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10511 Долговые ценные бумаги местных органов власти, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

10512 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10511

10521 Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными 
правительствами, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

10522 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10521

10531 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

10532 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10531

10541 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

10542 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на счете 
10541

10551 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

10552 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

10561 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
резидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

10562 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход»;

 − группу счетов «11400 Проценты, начисленные к получению по 
ценным бумагам» изложить в следующей редакции:
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«Группа 11400 Проценты по ценным 
бумагам, начисленные к получению 

11401 Проценты, начисленные к получению по долговым 
ценным бумагам, выпущенным Национальным банком Кыргызской 
Республики и оцениваемым по амортизированной стоимости

11402 Проценты, начисленные к получению по долговым ценным 
бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики 
и оцениваемым по амортизированной стоимости

11403 Проценты, начисленные к получению по долговым ценным 
бумагам, выпущенным местными органами власти и оцениваемым по 
амортизированной стоимости 

11404 Проценты, начисленные к получению по долговым 
ценным бумагам, выпущенным коммерческими организациями 
и оцениваемым по амортизированной стоимости

11411 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
выпущенным Национальным банком Кыргызской Республики 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток

11412 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
выпущенным Правительством Кыргызской Республики и оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль и убыток

11413 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
выпущенным местными органами власти и оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

11414 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
выпущенным коммерческими организациями и оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

11421 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным Национальным банком Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

11422 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход
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11423 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
выпущенным местными органами власти и оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

11424 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
выпущенным коммерческими организациями и оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

11425 Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам, 
купленным по РЕПО-соглашению»;

в Классе 6. Доходы: 
 − группу счетов «60000 Процентный доход по долговым ценным 

бумагам» счета изложить в следующей редакции:

«Группа 60000 Процентный доход по долговым ценным бумагам
60001 Процентный доход по долговым ценным бумагам 

Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

60002 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
иностранных правительств, оцениваемым по амортизированной 
стоимости

60003 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-резидентов, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

60004 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

60011 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

60012 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
иностранных правительств, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток

60013 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-резидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток
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60014 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

60021 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

60022 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
иностранных правительств, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

60023 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-резидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

60024 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход»;

 − группу счетов «60300 Нереализованный доход (убыток) от 
переоценки» изложить в следующей редакции: 

«Группа 60300 Нереализованный доход (убыток) от переоценки
60301 Нереализованный доход (убыток) от переоценки ценных 

бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход  

60302 Нереализованный доход (убыток) от переоценки ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток 

60303 Нереализованный доход (убыток) от переоценки 
иностранной валюты 

60304 Нереализованный доход (убыток) от переоценки 
фьючерсных операций 

60305 Нереализованный доход (убыток) от переоценки 
форвардных операций 

60306 Нереализованный доход (убыток) от переоценки опционных 
операций»; 

 − группу счетов «60800 Доходы от инвестиций и торговых 
операций (сальдо)» изложить в следующей редакции:
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«Группа 60800 Доходы от инвестиций и 
операций с ценными бумагами (сальдо)

60801 Доход (убытки) от ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток 

60802 Доход (убытки) от ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

60811 Чистый доход (убыток) от дочерних компаний 
60812 Чистый доход (убыток) от ассоциированных компаний 
60813 Дивиденды от вложений в акции и паи»;

 − название Приложения 1 к новой редакции Плана счетов 
бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-
кредитных организациях Кыргызской Республики изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 1 к Плану счетов бухгалтерского учета 
в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях 
Кыргызской Республики»;

в Приложении 1 к новой редакции Плана счетов бухгалтерского 
учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных 
организациях Кыргызской Республики: 

в Классе 1. Активы:
 − группу счетов «10300 Долговые ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения» изложить в следующей редакции:

«Группа 10300 Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

Данная группа включает счета для учета долговых ценных бумаг, 
которые классифицируются в категории ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), при 
выполнении следующих условий:

 − управление ценными бумагами осуществляется на основе 
бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных 
условиями выпуска ценных бумаг денежных потоков;
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 − условия выпуска ценных бумаг предусматривают получение 
в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга.  

Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или 
ниже номинальной (с премией или дисконтом). Если ценная 
бумага приобретена с премией, уплаченная премия ежемесячно 
амортизируется и относится на уменьшение доходов банка. Если 
ценная бумага приобретена с дисконтом, дисконт амортизируется 
и относится на увеличение доходов банка. 

Учет ценных бумаг ведется в номинальной валюте. В целях 
финансовой отчетности стоимость ценных бумаг в иностранной 
валюте должна переводиться в сомовый эквивалент по 
официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики 
на отчетную дату.

10301 Ценные бумаги, выпущенные Правительством 
Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

На этом счете учитываются приобретенные банком долговые 
ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики. Ценные 
бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной 
стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 
10302. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении 
ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их 
погашении счет кредитуется. 

10302 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10301 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10301. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10303 Ценные бумаги, выпущенные Национальным банком 
Кыргызской Республики, оцениваемые по амортизированной 
стоимости



179

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

На этом счете учитываются приобретенные банком долговые 
ценные бумаги, выпущенные Национальным банком Кыргызской 
Республики. Ценные бумаги на этом счете должны быть отражены по 
номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного 
на счете 10304. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг или их погашении счет кредитуется.

10304 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10303 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10303. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10311 Ценные бумаги, выпущенные местными органами 
власти, оцениваемые по амортизированной стоимости

На этом счете учитываются приобретенные банком долговые 
ценные бумаги местных органов власти, оцениваемые по 
амортизированной стоимости. Ценные бумаги на этом счете должны 
быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии или 
дисконта, отраженного на счете 10312. Счет должен иметь дебетовое 
сальдо. При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При 
продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитуется.

10312 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10311 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10311. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10321 Ценные бумаги, выпущенные иностранными 
правительствами, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

На этом счете учитываются инвестиции в долговые ценные бумаги 
иностранных правительств, оцениваемые по амортизированной 
стоимости. Ценные бумаги на этом счете должны быть отражены по 
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номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного 
на счете 10322. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг или их погашении счет кредитуется.

10322 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10321 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10321. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10331 Долговые ценные бумаги, выпущенные 
коммерческими организациями-резидентами, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

На этом счете учитываются приобретенные банком долговые 
ценные бумаги коммерческих организаций-резидентов, оцениваемые 
по амортизированной стоимости. Ценные бумаги на этом счете 
должны быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии 
или дисконта, отраженного на счете 10332. Счет должен иметь 
дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. 
При продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10332 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10331 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10331. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10341 Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими 
организациями-нерезидентами, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

На этом счете учитываются приобретенные банком долговые 
ценные бумаги коммерческих организаций-нерезидентов. Ценные 
бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной 
стоимости, с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 
10342. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении 
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ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их 
погашении счет кредитуется.

10342 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10341

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10341. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.»; 

 − группу счетов «10400 Торговые долговые и долевые ценные 
бумаги» изложить в следующей редакции:

«Группа 10400 Долговые и долевые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток 

Данная группа включает счета для учета долговых и долевых 
ценных бумаг, классифицируемых в категорию ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток 
в соответствии с МСФО, в том числе ценные бумаги, предназначенные 
для торговли.

Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или 
ниже номинальной (с премией или дисконтом). Если ценная 
бумага приобретена с премией, уплаченная премия ежемесячно 
амортизируется и относится на уменьшение доходов банка. Если 
ценная бумага приобретена с дисконтом, дисконт амортизируется 
и относится на увеличение доходов банка.

Учет ценных бумаг ведется в номинальной валюте. В целях 
финансовой отчетности стоимость ценных бумаг в иностранной 
валюте должна переводиться в сомовый эквивалент по 
официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики 
на отчетную дату.

10401 Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской 
Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 

На этом счете учитывается стоимость ценных бумаг Правительства 
Кыргызской Республики, оцениваемых по справедливой стоимости 
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через прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны быть 
отражены по номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, 
отраженного на счете 10402. Счет должен иметь дебетовое сальдо. 
При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже 
ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10402 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10401 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10401. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10403 Долговые ценные бумаги, выпущенные Национальным 
банком Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток 

На этом счете учитывается стоимость ценных бумаг, выпущенных 
Национальным банком Кыргызской Республики, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток. Ценные бумаги 
на этом счете должны быть отражены по номинальной стоимости 
с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 10404. Счет 
должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг 
счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их погашении счет 
кредитуется.

10404 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10403 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10403. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10411 Долговые ценные бумаги местных органов власти, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток 

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных бумаг 
местных органов власти, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны быть 
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отражены по номинальной стоимости, с учетом премии или дисконта, 
отраженного на счете 10412. Счет должен иметь дебетовое сальдо. 
При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже 
ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10412 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10411 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10411. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10421 Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными 
правительствами, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток 

На этом счете учитывается стоимость ценных бумаг иностранных 
правительств, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны быть 
отражены по номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, 
отраженного на счете 10422. Счет должен иметь дебетовое сальдо. 
При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже 
ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10422 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10421 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10421. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10431 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных 
бумаг коммерческих организаций-резидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток. Ценные бумаги 
на этом счете должны быть отражены по номинальной стоимости 
с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 10432. Счет 
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должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг 
счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их погашении счет 
кредитуется. 

10432 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10431 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10431. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10441 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток

На этом счете учитываются долговые ценные бумаги коммерческих 
организаций-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны быть 
отражены по номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, 
отраженного на счете 10442. Счет должен иметь дебетовое сальдо. 
При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже 
ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10442 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10441 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10441. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10451 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 

На этом счете учитываются долевые ценные бумаги коммерческих 
организаций-резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны 
быть отражены по стоимости приобретения с учетом переоценки по 
справедливой стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
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приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг счет кредитуется. 

10452 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 

На этом счете учитываются долевые ценные бумаги коммерческих 
организаций-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток. Ценные бумаги на этом счете должны 
быть отражены по стоимости приобретения с учетом переоценки по 
справедливой стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг счет кредитуется. 

10461 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
резидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток

На этом счете отражается сумма нереализованной прибыли/
убытка от переоценки ценных бумаг резидентов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Данный 
счет является контр-счетом по отношению к счетам ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток. 
Этот счет может иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. 
При повышении справедливой стоимости ценных бумаг счет 
дебетуется. При снижении справедливой стоимости ценных бумаг 
счет кредитуется.

10462 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 

На этом счете отражается сумма нереализованной прибыли/
убытка от переоценки ценных бумаг нерезидентов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Данный 
счет является контр-счетом по отношению к счетам ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток. 
Счет может иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. При 
повышении справедливой стоимости ценных бумаг счет дебетуется. 
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При снижении справедливой стоимости ценных бумаг счет 
кредитуется.»;

 − группу счетов «10500 Годные для продажи долговые и долевые 
ценные бумаги» изложить в следующей редакции:

«Группа 10500 Долговые и долевые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

Данная группа включает счета для учета долговых и долевых 
ценных бумаг, которые классифицируются в категории ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход в соответствии с МСФО, при выполнении следующих условий:

 − управление ценными бумагами осуществляется на 
основе бизнес-модели, целью которой является как получение 
предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг денежных 
потоков, так и продажа ценных бумаг;

 − условия выпуска ценных бумаг предусматривают получение 
в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга.  

Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или ниже 
номинальной (с премией или дисконтом) стоимости. Если ценная 
бумага приобретена с премией, уплаченная премия ежемесячно 
амортизируется и относится на уменьшение доходов банка. Если 
ценная бумага приобретена с дисконтом, дисконт амортизируется 
и относится на увеличение доходов банка. 

Учет ценных бумаг ведется в номинальной валюте. В целях 
финансовой отчетности стоимость ценных бумаг в иностранной 
валюте должна переводиться в сомовый эквивалент по 
официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики 
на отчетную дату. 

10501 Долговые ценные бумаги Правительства Кыргызской 
Республики, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных 
бумаг Правительства Кыргызской Республики, оцениваемых по 
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справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Ценные 
бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной 
стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 
10502. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении 
ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их 
погашении счет кредитуется. 

10502 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10501 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10501. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10503 Долговые ценные бумаги, выпущенные Национальным 
банком Кыргызской Республики, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных бумаг, 
выпущенных Национальным банком Кыргызской Республики, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Ценные бумаги на этом счете должны быть отражены по 
номинальной стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного 
на счете 10504. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10504 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10503 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10503. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10511 Долговые ценные бумаги местных органов власти, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход  

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных бумаг 
местных органов власти, оцениваемых по справедливой стоимости 
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через прочий совокупный доход. Ценные бумаги на этом счете 
должны быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии 
или дисконта, отраженного на счете 10512. Счет должен иметь 
дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. 
При продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10512 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10511 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10511. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10521 Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными 
правительствами, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных бумаг 
иностранных правительств, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Ценные бумаги на этом счете 
должны быть отражены по номинальной стоимости с учетом премии 
или дисконта, отраженного на счете 10522. Счет должен иметь 
дебетовое сальдо. При приобретении ценных бумаг счет дебетуется. 
При продаже ценных бумаг или их погашении счет кредитуется. 

10522 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10521 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10521. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10531 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных 
бумаг коммерческих организаций-резидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Ценные 
бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной 
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стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 
10532. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении 
ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их 
погашении счет кредитуется. 

10532 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10531 

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10531. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии.

10541 Долговые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

На этом счете учитывается стоимость долговых ценных бумаг 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Ценные 
бумаги на этом счете должны быть отражены по номинальной 
стоимости с учетом премии или дисконта, отраженного на счете 
10542. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При приобретении 
ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных бумаг или их 
погашении счет кредитуется.

10542 Премии и дисконты на ценные бумаги, учтенные на 
счете 10541

На этом счете учитываются премии и дисконты на ценные бумаги, 
учтенные на счете 10541. По дебету счета отражается сумма премии 
и ежемесячная амортизация дисконта, по кредиту счета отражается 
сумма дисконта и ежемесячная амортизация премии. 

10551 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

На этом счете учитываются долевые ценные бумаги коммерческих 
организаций - резидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Ценные бумаги на этом счете должны 
быть отражены по стоимости приобретения с учетом переоценки по 
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справедливой стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг счет кредитуется.

10552 Долевые ценные бумаги коммерческих организаций-
нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

На этом счете учитываются долевые ценные бумаги коммерческих 
организаций-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Ценные бумаги на этом счете должны 
быть отражены по стоимости приобретения с учетом переоценки по 
справедливой стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
приобретении ценных бумаг счет дебетуется. При продаже ценных 
бумаг счет кредитуется.

10561 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
резидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

На этом счете отражается сумма нереализованной прибыли/
убытка от переоценки ценных бумаг резидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Данный 
счет является контр-счетом по отношению к счетам ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Счет может иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. 
При повышении справедливой стоимости ценных бумаг счет 
дебетуется. При снижении справедливой стоимости ценных бумаг 
счет кредитуется.

10562 Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг 
нерезидентов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

На этом счете отражается сумма нереализованной прибыли/
убытка от переоценки ценных бумаг нерезидентов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Данный 
счет является контр-счетом по отношению к счетам ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Счет может иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. 
При повышении справедливой стоимости ценных бумаг счет 
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дебетуется. При снижении справедливой стоимости ценных бумаг 
счет кредитуется.»;

 − группу счетов «11400 Начисленные проценты к получению» 
изложить в следующей редакции:

«Группа 11400 Проценты по ценным бумагам, начисленные 
к получению 

Данная группа включает счета для учета начисленных процентов 
к получению по активам, приносящим доход в виде процентов. Учет 
начисленных процентов к получению ведется в номинальной валюте. 
В целях финансовой отчетности сумма начисленных процентов 
к получению в иностранной валюте должна переводиться в сомовый 
эквивалент по официальному курсу Национального банка Кыргызской 
Республики на отчетную дату. 

11401 Проценты, начисленные к получению по долговым 
ценным бумагам, выпущенным Национальным банком 
Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной 
стоимости

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по долговым ценным бумагам, выпущенным Национальным банком 
Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной 
стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении 
суммы процентов к получению счет дебетуется. При поступлении 
денежных средств в уплату процентов счет кредитуется.

11402 Проценты, начисленные к получению по долговым 
ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской 
Республики и оцениваемым по амортизированной стоимости

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по долговым ценным бумагам, выпущенным Правительством 
Кыргызской Республики и оцениваемым по амортизированной 
стоимости. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении 
суммы процентов к получению счет дебетуется. При поступлении 
денежных средств в уплату процентов счет кредитуется.
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11403 Проценты, начисленные к получению по долговым 
ценным бумагам, выпущенным местными органами власти 
и оцениваемым по амортизированной стоимости

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по долговым ценным бумагам, выпущенным местными органами 
власти и оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет 
должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы процентов 
к получению счет дебетуется. При поступлении денежных средств 
в уплату процентов счет кредитуется.

11404 Проценты, начисленные к получению по долговым 
ценным бумагам, выпущенным коммерческими организациями 
и оцениваемым по амортизированной стоимости

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по долговым ценным бумагам, выпущенным коммерческими 
организациями и оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет 
должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы процентов 
к получению счет дебетуется. При поступлении денежных средств 
в уплату процентов счет кредитуется. 

11411 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным Национальным банком Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным Национальным банком Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При 
поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитуется. 

11412 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через 



193

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2022

со
де

рж
ан

ие

прибыль и убыток. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При 
начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При 
поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитуется. 

11413 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным местными органами власти 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным местными органами власти 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток. 
Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы 
процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных 
средств в уплату процентов счет кредитуется. 

11414 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным коммерческими организациями 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным коммерческими организациями 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток. 
Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы 
процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных 
средств в уплату процентов счет кредитуется.

11421 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным Национальным банком Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным Национальным банком Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. Счет должен иметь дебетовое сальдо. 
При начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При 
поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитуется. 
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11422 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской Республики 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской 
Республики и оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. Счет должен иметь дебетовое сальдо. 
При начислении суммы процентов к получению счет дебетуется. При 
поступлении денежных средств в уплату процентов счет кредитуется. 

11423 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным местными органами власти 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным местными органами власти 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы 
процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных 
средств в уплату процентов счет кредитуется.

11424 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, выпущенным коммерческими организациями 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, выпущенным коммерческими организациями 
и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Счет должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы 
процентов к получению счет дебетуется. При поступлении денежных 
средств в уплату процентов счет кредитуется.

11425 Проценты, начисленные к получению по ценным 
бумагам, купленным по РЕПО-соглашению 

На этом счете учитываются проценты, начисленные к получению 
по ценным бумагам, купленным по РЕПО-соглашению. Счет 
должен иметь дебетовое сальдо. При начислении суммы процентов 
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к получению счет дебетуется. При поступлении денежных средств 
в уплату процентов счет кредитуется.»;

 − группу счетов «60000 Процентный доход по долговым 
и долевым ценным бумагам» изложить в следующей редакции:

«Группа 60000 Процентный доход по долговым ценным 
бумагам 

Данная группа включает счета для учета процентных доходов 
банка от ценных бумаг и облигаций. Учет процентных доходов ведется 
в национальной валюте.  

60001 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по 
долговым ценным бумагам Правительства Кыргызской Республики, 
оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет должен иметь 
кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. 
При закрытии временных счетов в конце финансового года счет 
дебетуется.

60002 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
иностранных правительств, оцениваемым по амортизированной 
стоимости  

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по 
ценным бумагам, выпущенным иностранными правительствами, 
оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет должен иметь 
кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. 
При закрытии временных счетов в конце финансового года счет 
дебетуется. 

60003 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-резидентов, оцениваемым по 
амортизированной стоимости 

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по 
ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, 
выпущенным коммерческими организациями-резидентами. Счет 
должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет 
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кредитуется. При закрытии временных счетов в конце финансового 
года счет дебетуется.

60004 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по 
ценным бумагам, выпущенным коммерческими организациями-
нерезидентами, оцениваемым по амортизированной стоимости. Счет 
должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет 
кредитуется. При закрытии временных счетов в конце финансового 
года счет дебетуется.

60011 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка 
по ценным бумагам, выпущенным Правительством Кыргызской 
Республики, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении 
дохода счет кредитуется. При закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет дебетуется.

60012 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
иностранных правительств, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по 
ценным бумагам, выпущенным иностранными правительствами, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток. 
Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении дохода 
счет кредитуется. При закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет дебетуется.

60013 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-резидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

На этом счете учитывается сумма процентного дохода 
банка по ценным бумагам, выпущенным коммерческими 
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организациями-резидентами, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток. Счет должен иметь кредитовое 
сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. При закрытии 
временных счетов в конце финансового года счет дебетуется.

60014 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка по 
ценным бумагам, выпущенным коммерческими организациями-
нерезидентами, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При 
возникновении дохода счет кредитуется. При закрытии временных 
счетов в конце финансового года счет дебетуется. 

60021 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
Правительства Кыргызской Республики, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка от 
ценных бумаг, выпущенных Правительством Кыргызской Республики, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении 
дохода счет кредитуется. При закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет дебетуется.

60022 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
иностранных правительств, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка 
от ценных бумаг, выпущенных иностранными правительствами, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При возникновении 
дохода счет кредитуется. При закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет дебетуется.

60023 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-резидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
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На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка от 
долговых ценных бумаг, выпущенных коммерческими организациями-
резидентами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При 
возникновении дохода счет кредитуется. При закрытии временных 
счетов в конце финансового года счет дебетуется. 

60024 Процентный доход по долговым ценным бумагам 
коммерческих организаций-нерезидентов, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

На этом счете учитывается сумма процентного дохода банка от 
долговых ценных бумаг, выпущенных коммерческими организациями-
нерезидентами, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. Счет должен иметь кредитовое сальдо. При 
возникновении дохода счет кредитуется. При закрытии временных 
счетов в конце финансового года счет дебетуется.»;

 − в группе счетов «60300 Нереализованный доход (убыток) 
от переоценки (сальдо)» счета «60301 Нереализованный доход 
(убыток) от переоценки ценных бумаг, годных для продажи» 
и «60302 Нереализованный доход (убыток) от переоценки торговых 
ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

«60301 Нереализованный доход (убыток) от переоценки 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

На этом счете учитывается сумма дохода (убытка) банка от 
переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Счет должен иметь либо дебетовое, 
либо кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. 
При возникновении убытка счет дебетуется.

60302 Нереализованный доход (убыток) от переоценки 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток

На этом счете учитывается сумма дохода (убытка) банка от 
переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток. Счет должен иметь либо дебетовое, либо 
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кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. При 
возникновении убытка счет дебетуется.»;

 − группу счетов «60800 Доходы от инвестиций и торговых 
операций (сальдо)» изложить в следующей редакции:

«Группа 60800 Доходы от инвестиций и операций с ценными 
бумагами (сальдо) 

60801 Доход (убытки) от ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток 

На этом счете учитывается сумма реализованных 
и нереализованных доходов/убытков банка, полученных от продажи 
и ухудшения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток. Счет может иметь как кредитовое, 
так и дебетовое сальдо. При возникновении дохода и закрытии 
временных счетов в конце финансового года счет кредитуется. 
При возникновении убытка и закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет дебетуется.

60802 Доход (убытки) от ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

На этом счете учитывается сумма реализованных 
и нереализованных доходов/убытков банка, полученных от продажи 
и ухудшения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход. Счет может иметь как 
кредитовое, так и дебетовое сальдо. При возникновении дохода 
и закрытии временных счетов в конце финансового года счет 
кредитуется. При возникновении убытка и закрытии временных 
счетов в конце финансового года счет дебетуется.

60811 Чистый доход (убыток) от дочерних компаний
На этом счете учитывается сумма доходов/убытков банка, 

полученных в результате деятельности дочерних компаний. 
Счет может иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. При 
возникновении дохода и закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет кредитуется. При возникновении убытка 
и закрытии временных счетов в конце финансового года счет 
дебетуется.
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60812 Чистый доход (убыток) от ассоциированных компаний
На этом счете учитывается сумма доходов/убытков банка, 

полученных в результате деятельности ассоциированных компаний. 
Счет может иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. При 
возникновении дохода и закрытии временных счетов в конце 
финансового года счет кредитуется. При возникновении убытка 
и закрытии временных счетов в конце финансового года счет 
дебетуется.

60813 Дивиденды от вложений в акции и паи
На этом счете учитывается сумма доходов банка, полученных 

в виде дивидендов от вложений в акции и паи компаний, которые 
не являются дочерними или ассоциированными. Счет должен иметь 
кредитовое сальдо. При возникновении дохода счет кредитуется. 
При закрытии временных счетов в конце финансового года счет 
дебетуется.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о требованиях 
к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других 
финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики» от 
20 декабря 2007 года № 54/9 следующие изменения:

в Положении о требованиях к Плану счетов бухгалтерского 
учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных 
организациях Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным 
постановлением:

 − в пункте 3.2:
абзацы с девятого по двадцатое изложить в следующей редакции:
«– Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 

стоимости
Данная группа включает счета для учета долговых ценных бумаг, 

которые классифицируются в категории ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО, при 
выполнении следующих условий:
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а) управление ценными бумагами осуществляется на основе 
бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных 
условиями выпуска ценных бумаг денежных потоков;

б) условия выпуска ценных бумаг предусматривают получение 
в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга.

Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или 
ниже номинальной (с премией или дисконтом). Если ценная 
бумага приобретена с премией, уплаченная премия ежемесячно 
амортизируется и относится на уменьшение доходов банка. Если 
ценная бумага приобретена с дисконтом, дисконт амортизируется 
и относится на увеличение доходов банка. 

Учет ценных бумаг ведется в номинальной валюте. В целях 
финансовой отчетности стоимость ценных бумаг в иностранной 
валюте должна переводиться в сомовый эквивалент по 
официальному курсу Национального банка на отчетную дату.

 − Долговые и долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток

Данная группа включает счета для учета долговых и долевых 
ценных бумаг, классифицируемых в категорию ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток в соответствии с МСФО, в том числе ценные бумаги, 
предназначенные для торговли.  

Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или 
ниже номинальной (с премией или дисконтом). Если ценная 
бумага приобретена с премией, уплаченная премия ежемесячно 
амортизируется и относится на уменьшение доходов банка. Если 
ценная бумага приобретена с дисконтом, дисконт амортизируется 
и относится на увеличение доходов банка. 

Учет ценных бумаг ведется в номинальной валюте. В целях 
финансовой отчетности стоимость ценных бумаг в иностранной 
валюте должна переводиться в сомовый эквивалент по 
официальному курсу Национального банка на отчетную дату. 

 − Долговые и долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
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Данная группа включает счета для учета долговых и долевых 
ценных бумаг, которые классифицируются в категории ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход в соответствии с МСФО при выполнении следующих условий:

а) управление ценными бумагами осуществляется на 
основе бизнес-модели, целью которой является как получение 
предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг денежных 
потоков, так и продажа ценных бумаг;

б) условия выпуска ценных бумаг предусматривают получение 
в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга.  

Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или 
ниже номинальной (с премией или дисконтом). Если ценная 
бумага приобретена с премией, уплаченная премия ежемесячно 
амортизируется и относится на уменьшение доходов банка. Если 
ценная бумага приобретена с дисконтом, дисконт амортизируется 
и относится на увеличение доходов банка. 

Учет ценных бумаг ведется в номинальной валюте. В целях 
финансовой отчетности стоимость ценных бумаг в иностранной 
валюте должна переводиться в сомовый эквивалент по 
официальному курсу Национального банка на отчетную дату.»;

 − абзацы девяносто восемь и девяносто девять изложить 
в следующей редакции:

«– Доходы от инвестиций и операций с ценными бумагами(сальдо)
Данная группа используется для учета доходов (убытков) ценных 

бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, чистых доходов 
(убытков) от дочерних компаний, чистых доходов (убытков) от 
ассоциированных компаний и дивидендов от вложений в акции 
и паи.».

5. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях 
к формированию финансовой отчетности коммерческих банков 
Кыргызской Республики» от 12 марта 2010 года № 6/2 следующие 
изменения: 
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в Положении «О требованиях к формированию финансовой 
отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 1:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«Требования настоящего Положения распространяются на 

материнские компании (головные компании)-резиденты Кыргызской 
Республики. 

Банк, находящийся в режиме Временной администрации, также 
представляет финансовую отчетность в соответствии с настоящим 
Положением.»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Настоящее Положение не распространяется на банки, 

находящиеся в процессе ликвидации.»;
абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовая отчетность банка составляется в соответствии 

с учетной политикой, утвержденной Советом Директоров банка.»;

 − наименование главы 2 «Общие требования 
к финансовой отчетности и ее компонентам» изложить в следующей 
редакции:

«2. Общие требования к структуре и содержанию финансовой 
отчетности»;

 − пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансовая отчетность банка включает следующие 

компоненты:
1) отчет о финансовом положении на дату окончания периода;
2) отчет о совокупном доходе за период;
3) отчет об изменениях в собственном капитале за период;
4) отчет о движении денежных средств за период;
5) примечания к финансовой отчетности;
6) сравнительную информацию за предшествующий период.»;
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 − пункт 8 признать утратившим силу;

 − пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Банк должен четко обозначить каждый компонент финансовой 

отчетности. В финансовой отчетности для должного понимания 
представленной информации должна быть отражена следующая 
информация:

 − полное наименование банка и иные идентификационные 
признаки;

 − является ли данная финансовая отчетность отчетностью 
отдельного банка или консолидированной отчетностью банковской 
группы;

 − дата завершения отчетного периода или период, охватываемый 
данным комплектом финансовой отчетности;

 − валюта и единица измерения при представлении сумм 
в финансовой отчетности.»;

 − абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Отчетным периодом для финансовой отчетности банков 

является период с 1 января по 31 декабря включительно.»;

 − абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Если отчетные даты материнской и дочерней компании не 

совпадают, то дочерняя компания для целей консолидации готовит 
дополнительную финансовую отчетность на дату окончания отчетного 
периода материнской компании.»;

 − абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Каждый существенный класс статей должен быть представлен 

в финансовой отчетности отдельно. Банк обязан раздельно 
представлять статьи, отличающиеся по характеру или назначению, 
кроме случаев, когда статьи являются несущественными. Статья, 
которая недостаточно существенна для ее отдельного представления 
в финансовых отчетах, раскрывается в Примечаниях к финансовой 
отчетности.»;

 − в пункте 17 слово «числовому» исключить;
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 − пункт 18-2 изложить в следующей редакции:
«18-2. При составлении консолидированной финансовой 

отчетности банковской группы материнская компания построчно 
консолидирует финансовую отчетность материнской и дочерних 
организаций путем сложения аналогичных статей активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков денежных 
средств.»;

 − пункты 18-5 и 18-6 изложить в следующей редакции:
«18-5. При составлении консолидированной финансовой 

отчетности внутригрупповые активы, обязательства, капитал, доходы, 
расходы и денежные потоки внутри банковской группы должны 
полностью исключаться.

18-6. Финансовая отчетность дочерней компании не может быть 
исключена из консолидированной финансовой отчетности на том 
основании, что:

 − деятельность дочерней компании отличается от 
деятельности других участников банковской группы;

 − в роли инвесторов выступает организация с рисковым 
капиталом, взаимным фондом, трастом или аналогичной структурой.»;

 − пункт 18-7 признать утратившим силу;

 − - в пункте 18-8 слово «взаимоотношения» заменить на слова 
«характер взаимоотношений»;

 − пункты 18-9 и 18-10 изложить в следующей редакции:
«18-9. Банк освобождается от представления консолидированной 

финансовой отчетности, если материнская компания данного банка, 
находящаяся на территории Кыргызской Республики, составляет 
и представляет консолидированную финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка.

18-10. Инвестиции в ассоциированные и совместные (зависимые 
и связанные) компании банка отражаются методом долевого участия, 
кроме тех случаев, когда они классифицируются как удерживаемые 
для продажи, или освобождается от необходимости применять 
данный метод в соответствии с МСФО.»;
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 − пункт 20 признать утратившим силу;
 − пункт 22 признать утратившим силу;
 − абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:

«Финансовая отчетность банка, включая все компоненты, 
Примечания к финансовой отчетности и аудиторское заключение, 
должна быть опубликована на официальном интернет-сайте банка.»;

 − абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«При этом обязательно должна быть ссылка на то, что 

с финансовой отчетностью и пояснениями к ней в полном объеме 
можно ознакомиться на официальном интернет-сайте банка, а также 
в головном офисе банка, его филиалах и сберегательных кассах.»; 

 − пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Ежемесячные отчеты о финансовом положении 

и о совокупном доходе (ежемесячная финансовая отчетность) не 
позднее 10 числа следующего месяца должны быть размещены на 
официальном интернет-сайте банка и информационном стенде банка 
(в головном офисе, филиалах, сберегательных кассах) для клиентов.

Если в течение месяца произошли операции, которые существенно 
повлияли или могут повлиять на финансовое состояние банка, то 
банку необходимо раскрыть эти события.»;

 − в пункте 31 слово «веб-сайте» заменить на слова 
«официальном интернет-сайте»;

 − дополнить пунктом 31.3 следующего содержания:
«31.3. Дополнительно банк/банковская группа предоставляет 

финансовую отчетность/консолидированную финансовую отчетность 
и аудиторское заключение в срок до 1 июня года, следующего за 
отчетным годом, в электронном виде Публичному депозитарию 
(уполномоченному органу).»;

 − пункты 34, 35, 36 и 37 изложить в следующей редакции:
«34. В отчете о финансовом положении активы и обязательства 

представляются с учетом их характера в порядке, отражающем их 
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относительную ликвидность (по степени убывания ликвидности или 
сроков погашения).

35. Статья актива не подлежит взаимозачету со статьей 
обязательств в отчете о финансовом положении и, наоборот, 
за исключением случаев, когда это требуется или разрешается 
МСФО, с раскрытием данных фактов в примечаниях к финансовой 
отчетности.

36. В отчете о финансовом положении должны отдельно 
отражаться операции с Национальным банком, другими банками, 
другими партнерами по денежному рынку и кредиторами, 
заемщиками для того, чтобы дать правильное представление об их 
взаимозависимости.

37. В отчете о финансовом положении необходимо показывать 
отдельной статьей кредиты и финансовую аренду клиентам, величину 
созданного по ним резерва под ожидаемые кредитные убытки 
и стоимость данных активов за вычетом резерва.»;

 − пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В отчете о финансовом положении все активы, кроме 

кредитов и финансовой аренды банкам и клиентам, указываются за 
вычетом оценочного резерва под убытки.»;

 − в пунктах 50 и 51 исключить слова «или в примечаниях 
к финансовой отчетности»;

 − пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Банк должен определить состав денежных средств 

и эквивалентов денежных средств и раскрыть его в финансовой 
отчетности. Кроме того, банк должен представить сверку 
сумм, содержащихся в отчете о движении денежных средств, 
с аналогичными статьями, представленными в отчете о финансовом 
положении.». 

6. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах 
Национального банка Кыргызской Республики» от 14 сентября 
2011 года № 52/4 следующие изменения:
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в Положении «О работе банков с ценными бумагами», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − подпункт «а» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«а) описание бизнес-модели банка по управлению ценными 

бумагами (например, удержание ценных бумаг для получения 
денежных средств, удержание ценных бумаг для получения 
денежных средств или продажи, и другие бизнес-модели) и цель 
их приобретения (например, поддержание ликвидности, получение 
дохода, соблюдение залоговых требований и т.п.);»;

 − третье предложение пункта 18 изложить в следующей 
редакции:

«Такие сведения необходимо готовить отдельно по ценным 
бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, по ценным 
бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
и убыток, и по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход.». 

7. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О консолидированном надзоре» и Положения «О периодической 
регулятивной консолидированной отчетности» от 28 июня 2019 года 
№ 2019-П-12/34-4-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О периодической регулятивной консолидированной 
отчетности», утвержденном вышеуказанным постановлением:

в Приложении 2 к Положению «О периодической регулятивной 
консолидированной отчетности»:

- подраздел А раздела 2 «Отчет о прибылях и убытках» изложить 
в следующей редакции:
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«                                                                                                    (тыс.сом)

 

Показатели 
материнской/
управляющей 
организации

Показатели участников 
банковской группы 

Проме-
жуточный 
результат 

те
ку

щ
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пе

ри
од

 

с 
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ча
ла
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да

Участники 
группы____

Участники 
группы____
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да
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пе
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од

с 
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с 
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да

А. Процентные доходы         
1. Процентные доходы по депозитам 
и счетам в коммерческих банках       0 0
2. Процентные доходы по 
корреспондентскому счету 
в Национальном банке       0 0
3. Процентные доходы по 
ценным бумагам, оцениваемым 
по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток       0 0
4. Процентные доходы по ценным 
бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход       0 0
5. Процентные доходы по ценным 
бумагам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости       0 0
6. Процентные доходы по 
краткосрочным размещениям        0 0
7. Процентные доходы по кредитам 
и финансовой аренде финансово-
кредитным организациям       0 0
8. Процентные доходы по кредитам 
и финансовой аренде другим 
клиентам, в том числе в: 0 0 0 0 0 0 0 0
а) промышленность       0 0
б) сельское хозяйство и переработка       0 0
в) торговля и коммерческие операции       0 0
г) строительство, кроме ипотеки       0 0
д) ипотека       0 0
е) физические лица       0 0
ж) прочие       0 0
9. Процентные доходы по 
ценным бумагам, купленным 
по РЕПО-соглашению       0 0
10. Прочие процентные доходы       0 0
11. Всего процентные доходы 0 0 0 0 0 0 0 0

»;
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 − подраздел А раздела 4 «Консолидированный отчет о прибылях 
и убытках» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                     (тыс.сом)

А. Процентные доходы
текущий 
период

с начала 
года

1. Процентные доходы по депозитам и счетам в коммерческих 
банках   
2. Процентные доходы по корреспондентскому счету в 
Национальном банке   
3. Процентные доходы по ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток   
4. Процентные доходы по ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
5. Процентные доходы по ценным бумагам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости   
6. Процентные доходы по краткосрочным размещениям    
7. Процентные доходы по кредитам и финансовой аренде 
финансово-кредитным организациям   
8. Процентные доходы по кредитам и финансовой аренде 
другим клиентам, в том числе в: 0 0
а) промышленность   
б) сельское хозяйство и переработка   
в) торговля и коммерческие операции   
г) строительство, кроме ипотеки   
д) ипотека   
е) физические лица   
ж) прочие   
9. Процентные доходы по ценным бумагам, купленным по 
РЕПО-соглашению   
10. Прочие процентные доходы   
11. Всего процентные доходы 0 0

».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 23 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/17-5-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Национального банка Кыргызской Республики

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 в постановления Правления Национального 
банка Кыргызской Республики (прилагаются):

 − «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими 
счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 
2012 года N 41/12;

 − «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими 
счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми 
в соответствии с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования» от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2-(НПА).

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления 
Правления Национального банка Кыргызской Республики 
«О дополнительных временных мерах регулирования деятельности 
коммерческих банков Кыргызской Республики» от 29 апреля 2020 года 
№ 2020-П-12/25-6-(НПА)» со дня вступления в силу настоящего 
постановления Правления Национального банка Кыргызской 
Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.
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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 банков 
довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, 
ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», соответствующих структурных 
подразделений, 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, 
курирующего управление методологии надзора и лицензирования 
банков. 

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка
Кыргызской Республики
от 23 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/17-5-(НПА)

Изменения
в некоторые нормативные правовые акты 

Национального банка Кыргызской Республики 
1. Внести в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе 
с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» 
от 31 октября 2012 года № 41/12» следующие изменения:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по 
банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным 
постановлением:

 − в пункте 15 абзац четвертый признать утратившим силу;
 − в пункте 40:

подпункт 3 признать утратившим силу;
предложение после подпункта 3 исключить;

 − в пункте 41: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляют в банк 

документы, удостоверяющие право землепользования, или документ 
о наличии скота в соответствии с требованиями законодательства 
Кыргызской Республики;»;

подпункт 3 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе 
с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), 
открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского 
дела и финансирования» от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2-
(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по 
банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии 
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с исламскими принципами банковского дела и финансирования, 
утвержденной вышеуказанным постановлением:

 − в пункте 12 абзац второй признать утратившим силу;
 − в пункте 39:

подпункт 3 признать утратившим силу;
предложение после подпункта 3 исключить;

 − в пункте 40: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) крестьянские (фермерские) хозяйства предоставляют в банк 

документы, удостоверяющие право землепользования, или документ 
о наличии скота в соответствии с требованиями законодательства 
Кыргызской Республики;»;

подпункт 3 признать утратившим силу.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 23 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/17-6-(НПА)

О дополнительных временных решениях Национального 
банка Кыргызской Республики по регулированию 

деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики

В целях сохранения стабильности в банковской системе страны 
и в соответствии со статьями 20, 68 и 138 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Для коммерческих банков при расчете нормативов 
ликвидности сохранить суверенный рейтинг Российской Федерации, 
а также рейтинг для российских банков-контрагентов на уровне, 
установленном по состоянию на 1 февраля 2022 года. 

2. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты 
Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

 − постановление Правления Национального банка Кыргызской 
Республики «Об утверждении Инструкции по определению 
стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих 
банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/2;

 − постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых 
актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 
2005 года № 26/5.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. При этом пункт 1 настоящего 
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постановления действует до 1 июля 2022 года,  пункт 2 вступает в силу 
с 1 апреля 2022 года и действует до принятия соответствующего 
решения Правления Национального банка.

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 банков 
довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков 
Кыргызстана», коммерческих банков, соответствующих структурных 
подразделений, областных управлений, представительства 
Национального банка в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего управление методологии надзора и лицензирования 
банков.

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка
Кыргызской Республики
от 23 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/17-6-(НПА)

Изменения в некоторые нормативные правовые акты 
Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по 
определению стандартов достаточности (адекватности) капитала 
коммерческих банков Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года 
№ 18/2 следующие изменения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности 
(адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской 
Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

 − в Приложении к Инструкции:
раздел «Кредиты и лизинги» изложить в следующей редакции:

«Кредиты и лизинги
(тыс.сом)

№ Статьи По 
балансу

Кредитный 
риск, %

Взвешенное 
значение

240 Кредиты банкам Кыргызской 
Республики

0  0

240.1   0%  
240.2   10% 0
240.3   20% 0
240.4   50% 0
240.5
240.6

  100%
150%

0
0

240.7 300% 0
250 Кредиты банкам и финансовым 

организациям стран СНГ
0  0

250.1   0%  
250.2   10% 0
250.3   20% 0
250.4   50% 0
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250.5
250.6

  100%
150%

0
0

250.7 300% 0
260 Кредиты иностранным банкам и 

финансовым организациям, кроме 
стран СНГ

0  0

260.1   0%  
260.2   10% 0
260.3   20% 0
260.4   50% 0
260.5
260.6

  100%
150%

0
0

260.7 300% 0
270 Кредиты государственному сектору 0  0
270.1   0%  
270.2   10% 0
270.3   20% 0
270.4   50% 0
270.5   100% 0
280 Кредиты негосударственному сектору 0  0
280.1   0%  
280.2   10% 0
280.3   20% 0
280.4   50% 0
280.5
280.6
280.7

  100%
150%
200%

0
0
0

280.8 300% 0
290 Кредиты физическим лицам для 

личных целей
0  0

290.1   0%  
290.2   10% 0
290.3   20% 0
290.4   50% 0
290.5
290.6
290.7

  100%
150%
200%

0
0
0

290.8 300% 0
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300 Ипотечные кредиты государственному 
сектору

 100% 0

310
310.1
310.2

Ипотечные кредиты 
негосударственному сектору

 100%
150%
200%

0
0
0

310.3 300% 0
320 Ипотечные кредиты физическим 

лицам
0  0

320.1   50% 0
320.2
320.3
320.4

  100%
150%
200%

0
0
0

»;
раздел «Кредиты и лизинги (продолжение)/прочие активы» 

изложить в следующей редакции:

«Кредиты и лизинги (продолжение)/Прочие активы
(тыс.сом)

№ Статьи По 
балансу

Кредитный 
риск, %

Взвешенное 
значение

330 Кредиты на строительство 
государственному сектору

0  0

330.1   0%  
330.2   10% 0
330.3   20% 0
330.4   50% 0
330.5   100% 0
340 Кредиты на строительство 

негосударственному сектору
0  0

340.1   0%  
340.2   10% 0
340.3   20% 0
340.4   50% 0
340.5   100% 0
340.6   150% 0
340.7   200% 0
340.8 300% 0
350 Кредиты на строительство 

физическим лицам
0  0

350.1   0%  
350.2   10% 0
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350.3   20% 0
350.4   50% 0
350.5   100% 0
350.6   150% 0
350.7   200% 0
350.8 300% 0
360 Кредиты на капитальную аренду 0  0
360.1   0%  
360.2   10% 0
360.3   20% 0
360.4   50% 0
360.5   100% 0
360.6   150% 0
360.7   200% 0
360.8 300% 0
361 Финансирование, предоставленное по 

договорам мушарака, мудараба
400% 0

370 Основные средства  100% 0
380 Прочая собственность банка  100% 0
390 Инвестиции и финансовое участие в 

неконсолидированных банках
 Вычет из 

капитала
 

400 Инвестиции и финансовое участие в 
неконсолидированных финансовых 
организациях, кроме банков

 Вычет из 
капитала

 

410 Инвестиции и финансовое участие в 
неконсолидированных нефинансовых 
учреждениях

 100% 0

420 Начисленные проценты к получению 0  0
420.1   0% 0
420.2   10% 0
420.3   20% 0
420.4   50% 0
420.5   100% 0
420.6  150% 0
420.7  200% 0
420.7-1 300% 0
420.8  400% 0
430 Прочие активы 0  0
430.1 Нематериальные активы  Вычет из 

капитала
 

430.2 Остальная часть прочих активов  100% 0
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440 Всего балансовых активов (сумма 
ст.10-430)

0  0

450 Всего по категории 1 0 0%  
460 Всего по категории 2 0 10% 0
470 Всего по категории 3 0 20% 0
480 Всего по категории 4 0 50% 0
490 Всего по категории 5 0 100% 0
491 Всего по категории 6 0 150% 0
492 Всего по категории 7 0 200% 0
492.1 Всего по категории 8 0 300% 0
493 Финансирование, предоставленное по 

договорам мушарака, мудараба
0 400% 0

500 Всего вычетов из капитала 0  
».

2. Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых 
актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 
2005 года № 26/5 следующее изменение: 

в Положении «О Периодическом регулятивном банковском 
отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − в Приложении 2:
раздел 15.3. «Кредиты и лизинги» и раздел 15.4. «Кредиты 

и лизинги (продолжение) / Прочие активы» изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ 15.3. КРЕДИТЫ И ЛИЗИНГИ
(тыс.сом)

№ Статьи По 
балансу

Кредитный 
риск, %

Взвешенное 
значение

240 Кредиты банкам Кыргызской 
Республики

0  0

240.1   0%  
240.2   10% 0
240.3   20% 0
240.4   50% 0
240.5   100% 0
240.6   150% 0
240.7 300% 0
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250 Кредиты банкам и финансовым 
организациям стран СНГ

0  0

250.1   0%  
250.2   10% 0
250.3   20% 0
250.4   50% 0
250.5   100% 0
250.6   150% 0
250.7 300% 0
260 Кредиты иностранным банкам и 

финансовым организациям, кроме 
стран СНГ

0  0

260.1   0%  
260.2   10% 0
260.3   20% 0
260.4   50% 0
260.5   100% 0
260.6   150% 0
260.7 300% 0
270 Кредиты государственному сектору 0  0
270.1   0%  
270.2   10% 0
270.3   20% 0
270.4   50% 0
270.5   100% 0
280 Кредиты негосударственному сектору 0  0
280.1   0%  
280.2   10% 0
280.3   20% 0
280.4   50% 0
280.5   100% 0
280.6   150% 0
280.7   200% 0
280.8   300% 0
290 Кредиты физическим лицам для 

личных целей
0  0

290.1   0%  
290.2   10% 0
290.3   20% 0
290.4   50% 0
290.5   100% 0
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290.6   150% 0
290.7   200% 0
290.8   300% 0
300 Ипотечные кредиты государственному 

сектору
 100% 0

310 Ипотечные кредиты 
негосударственному сектору

 100% 0

310.1   150% 0
310.2   200% 0
310.3   300% 0
320 Ипотечные кредиты физическим 

лицам
0  0

320.1   50% 0
320.2   100% 0
320.3   150% 0
320.4   200% 0

Исполнитель  подпись : ____________________

РАЗДЕЛ 15.4. КЕДИТЫ И ЛИЗИНГИ (продолжение) / ПРОЧИЕ 
АКТИВЫ

(тыс.сом)
№ Статьи По 

балансу
Кредитный 

риск, %
Взвешенное 

значение
330 Кредиты на строительство 

государственному сектору
0  0

330.1   0%  
330.2   10% 0
330.3   20% 0
330.4   50% 0
330.5   100% 0
340 Кредиты на строительство 

негосударственному сектору
0  0

340.1   0%  
340.2   10% 0
340.3   20% 0
340.4   50% 0
340.5   100% 0
340.6   150% 0
340.7   200% 0
340.8   300% 0
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350 Кредиты на строительство 
физическим лицам

0  0

350.1   0%  
350.2   10% 0
350.3   20% 0
350.4   50% 0
350.5   100% 0
350.6   150% 0
350.7   200% 0
350.8   300% 0
360 Кредит на капитальную аренду 0 0
360.1   0%  
360.2   10% 0
360.3   20% 0
360.4   50% 0
360.5   100% 0
360.6   150% 0
360.7   200% 0
360.8   300% 0
361 Финансирование, предоставленное по 

договорам мушарака, мудараба
 400% 0

Исполнитель  подпись: _______________________

370 Основные средства  100% 0
     
380 Прочая собственность банка  100% 0
     
390 Инвестиции и финансовое участие в 

неконсолидированных банках
 Вычет из капитала

     
400 Инвестиции и финансовое участие в 

неконсолидированных финансовых 
организациях, кроме банков

 Вычет из капитала

     
410 Инвестиции и финансовое участие в 

неконсолидированных нефинансовых 
учреждениях

 100% 0

     
420 Начисленные проценты к получению 0  0
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420.1   0% 0
420.2   10% 0
420.3   20% 0
420.4   50% 0
420.5   100% 0
420.6  150% 0
420.7  200% 0
420.7-1 300% 0
420.8  400% 0
     
430 Прочие активы 0  0
     
430.1 Нематериальные активы  Вычет из капитала
430.2 Остальная часть прочих активов 100% 0
     
440 ВСЕГО балансовых активов (сумма 

ст.10-430)
0  0

     
450 Всего по категории 1 0 0%  
     
460 Всего по категории 2 0 10% 0
     
470 Всего по категории 3 0 20% 0
     
480 Всего по категории 4 0 50% 0
     
490 Всего по категории 5 0 100% 0
     
491 Всего по категории 6 0 150% 0
     
492 Всего по категории 7 0 200% 0
492.1 Всего по категории 8 0 300% 0
493 Финансирование, предоставленное по 

договорам мушарака, мудараба
0 400% 0

     
500 Всего вычетов из капитала 0   

Исполнитель  подпись: _______________________
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 29 марта 2022 года 
№ 2022-П-14/18-3-(ПС)

О внесении изменений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики  

«Об утверждении Положения «О банковских платежных картах 
в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики  
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской 
деятельности» и статьей 26 Закона Кыргызской Республики 
«О платежной системе Кыргызской Республики» Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О банковских платежных картах в Кыргызской Республике» от 
9 декабря 2015 года № 76/8 (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 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении  
7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.
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4. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков и небанковских 
финансово-кредитных организаций.

5. Коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным 
организациям привести свою деятельность в соответствие 
с настоящим постановлением.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего управление платежных систем.

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к Постановлению Правления
Национального банка 
Кыргызской Республики 
от «29» марта 2022 года
№2022-П-14/18-3-(ПС)

Изменения 
в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О банковских платежных картах в Кыргызской 

Республике» от 9 декабря 2015 года № 76/8
Внести в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О банковских 
платежных картах в Кыргызской Республике» от 9 декабря 2015 года 
№ 76/8 следующие изменения:

в Положении «О банковских платежных картах в Кыргызской 
Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«К договору в обязательном порядке должна прилагаться схема 

конвертации из одной валюты в другую, предусматривающая 
различные варианты конвертаций при проведении держателем 
карты операций в валюте, отличной от валюты банковского счета 
держателя карты, с которой держатель карты должен ознакомиться 
под роспись.»;

 − пункт 32 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«– со схемой конвертации из одной валюты 

в другую, предусматривающей различные варианты конвертаций 
при проведении держателем карты операций в валюте, отличной от 
валюты банковского счета держателя карты;»;

 − пункт 33 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) схема конвертации из одной валюты 

в другую, предусматривающая различные варианты конвертаций 
при проведении держателем карты операций в валюте, отличной 
от валюты банковского счета держателя карты, а также порядок 
информирования клиентов об обменном курсе при проведении 
операций по конвертации;»;
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 − пункт 33-1 дополнить подпунктом 31-1 следующего содержания:
«3-1) схема конвертации из одной валюты в другую,  

предусматривающая различные варианты конвертаций при 
проведении держателем карты операций в валюте, отличной от 
валюты банковского счета держателя карты, а также порядок 
информирования клиентов об обменном курсе при проведении 
операций по конвертации;»;

 − пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. При выдаче дебетно-кредитной или кредитной карты эмитент 

вправе заключить смешанный договор или отдельное дополнительное 
соглашение, в котором оговариваются возможность получения 
держателем карты кредита или овердрафта, порядок и сроки их 
предоставления, способы получения, размер взимаемой комиссии, 
схема конвертации из одной валюты в другую, предусматривающая 
различные варианты конвертаций при проведении держателем карты 
операций в валюте, отличной от валюты банковского счета держателя 
карты, и другие условия в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168 
от 31 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/19-4-(НПА)

О дополнительных временных решениях Национального 
банка Кыргызской Республики по вопросам классификации 

активов финансово-кредитных организаций

В целях сохранения стабильности в банковской системе страны 
и в соответствии со статьями 20, 68 и 87 Закона Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках 
и банковской деятельности» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления 
Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

 − «О Временных правилах классификации активов 
и осуществления соответствующих отчислений в резерв на 
покрытие потенциальных потерь и убытков коммерческими 
банками и отдельными небанковскими финансово-кредитными 
организациями» от 29 апреля 2020 года № 2020-П-12/25-7-(НПА);

 − «Об утверждении Положения «О классификации активов 
и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных 
потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3.

2. Банкам и небанковским финансово-кредитным организациям, 
зарегистрированным в Кыргызской Республике, не начислять 
и не взимать комиссионные и иные платежи по пересмотру 
условий кредитных договоров в связи с изменениями денежных 
потоков и финансового положения заемщиков ввиду влияния на их 
деятельность негативных последствий внешнеэкономического шока.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и действует до принятия 
соответствующего решения Правления Национального банка. 

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 банков 
довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз 
банков Кыргызстана», коммерческих банков, всех структурных 
подразделений, областных управлений, представительства 
Национального банка в Баткенской области.

6. Управлению надзора за небанковскими финансово-кредитными 
организациями довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ 
«Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых 
компаний, привлекающих срочные депозиты, ОАО «Финансовая 
компания кредитных союзов», ОАО «Гарантийный фонд».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, 
курирующего управление методологии надзора и лицензирования 
банков.

Председатель К. Боконтаев
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Приложение 
к постановлению Правления 
Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 марта 2022 года 
№ 2022-П-12/19-4-(НПА)

Изменения  
в некоторые нормативные правовые акты 

Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «О Временных правилах классификации 
активов и осуществления соответствующих отчислений в резерв на 
покрытие потенциальных потерь и убытков коммерческими банками 
и отдельными небанковскими финансово-кредитными организациями»  
от 29 апреля 2020 года № 2020-П-12/25-7-(НПА) следующие 
изменения:

во Временных правилах классификации активов и осуществления 
соответствующих отчислений в резерв на покрытие потенциальных 
потерь и убытков коммерческими банками и отдельными 
небанковскими финансово-кредитными организациями, 
утвержденных вышеуказанным постановлением:

 − пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Временные правила классификации активов 

и осуществления соответствующих отчислений в резерв на 
покрытие потенциальных потерь и убытков коммерческими банками 
и отдельными небанковскими финансово-кредитными организациями 
(далее – Временные правила) определяют временный порядок 
классификации коммерческими банками и микрофинансовыми 
компаниями, имеющими право на привлечение депозитов, 
гарантийными фондами и ОАО «Финансовая компания кредитных 
союзов» (далее – банки) активов, качество которых ухудшилось 
или ухудшается ввиду распространения коронавирусной инфекции 
и связанных с ней ограничительных мер, принятых государственными 
органами, а также в связи с текущей геополитической ситуацией 
и влиянием негативных последствий внешнеэкономического шока.

Данные Временные правила не распространяются на вновь 
выданные кредиты банков, за исключением кредитов, выдаваемых 
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по целевым государственным программам Кабинета Министров 
Кыргызской Республики или программам в целях возобновления/
активизации деятельности физических и юридических лиц, а также 
кредитов, указанных в главе 7 настоящих Временных правил.»;

 − пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае наличия у заемщика (физического или 

юридического лица) нескольких кредитов в одном банке или 
внутри банковской группы банк вправе не применять наихудшую 
категорию классификации для всех кредитов, если наихудшая 
категория присвоена кредиту заемщика, финансовое состояние 
которого ухудшилось или ухудшается ввиду распространения 
коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер, 
принятых государственными органами, а также в связи с текущей 
геополитической ситуацией и влиянием негативных последствий 
внешнеэкономического шока.

В данном случае банк может применять категорию классификации 
для каждого кредита в отдельности в соответствии с характерными 
признаками категории.»;

 − в пункте 3 слово «Правительства» заменить словами 
«Кабинета Министров»;

 − подпункт четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) намечающееся уменьшение ликвидности залога (снижение 

цен, изменение курса валют) либо если актив обеспечен гарантией/
поручительством – получение банком информации об ухудшении 
финансового состояния гаранта/поручителя;»;

 − в четвертом абзаце пункта 6 слово «Правительства» заменить 
словами «Кабинета Министров»;

 − в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие у заемщика-физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица, просроченной задолженности более 30 дней по основной сумме 
и/или процентам по любому другому кредиту, за исключением: 
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 − кредитов, выданных по целевым государственным программам 
Кабинета Министров Кыргызской Республики, в данном банке и/
или другой финансово-кредитной организации; 

 − кредитов, выданных по программам, предусматривающим 
предоставление льготного периода погашения кредита в целях 
возобновления/активизации деятельности физических и юридических 
лиц; 

 − кредитов, просроченная задолженность по которым возникла 
ввиду распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней 
ограничений;

 − кредитов, просроченная задолженность по которым возникла 
в ввиду влияния текущей геополитической ситуации и негативных 
последствий внешнеэкономического шока;»;

 − в подпункте 4 слово «Правительства» заменить словами 
«Кабинета Министров»;

 − пункт 12 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«При проведении пятой и последующей реструктуризации активов 
категория классификации должна быть ухудшена банком как минимум 
на 1 категорию.»;

 − дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Банки вправе не ухудшать категорию классификации 

актива при его реструктуризации в связи с изменениями 
денежных потоков и финансового положения заемщика ввиду 
влияния текущей геополитической ситуации и негативных 
последствий внешнеэкономического шока (несмотря на ранее 
проведенные реструктуризации) в случае, если данный актив был 
реструктуризирован один раз, начиная с 1 марта 2022 года.

Последующая реструктуризация вышеуказанных активов 
может быть проведена согласно условиям пункта 7.3. Положения 
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков».»;

 − пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При возникновении просроченной задолженности по 

реструктуризированным активам (независимо от количества 
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реструктуризаций) такие активы классифицируются в соответствии 
с признаками категорий классификации, установленными настоящими 
Временными правилами.»;

 − пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Категория классификации актива, реструктуризированного 

в соответствии с требованиями настоящих Временных правил 
может быть улучшена согласно условиям пункта 7.6. Положения 
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на 
покрытие потенциальных потерь и убытков» или пункта 14 Положения  
«О классификации активов и формирования резервов на покрытие 
потенциальных потерь и убытков небанковскими финансово-
кредитными организациями», утвержденного постановлением 
Правления Национального банка Кыргызской Республики от 
28 декабря 2020 года № 2020-П-33/75-4-(НФКУ).»;

 − дополнить главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. Дополнительные требования к вновь выданным 

кредитам
18. Вновь выданные кредиты, процентная ставка по 

которым превышает предельно допустимую процентную ставку, 
установленную Законом Кыргызской Республики «Об ограничении 
ростовщической деятельности в Кыргызской Республике», должны 
быть классифицированы в соответствии с Порядком применения 
специальной классификации кредитов, отвечающих определенным 
критериям, утвержденным постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года 
№ 5/6. 

19. Банк должен классифицировать вновь выданный кредит 
в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) минимум 
как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 5% 
в случае, если у заемщика, получившего данный кредит, доля доходов 
в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем 
объеме его совокупных доходов составляет более 75 процентов. 

При этом в случае если у заемщика, получившего вновь выданный 
кредит в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС), 
доля доходов в иностранной валюте (кроме валют стран-членов 
ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов составляет от 50 до 
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75 процентов, то банк должен классифицировать кредит как минимум 
как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 
15 процентов.

20. Банк должен классифицировать вновь выданный кредит 
в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) минимум как 
«субстандартный» с формированием РППУ в размере 25 процентов 
в случае, если у заемщика, получившего данный кредит, доля доходов 
в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем 
объеме его совокупных доходов составляет менее 50 процентов.». 

2. Внести в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв 
на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года 
№ 18/3 следующее изменение:

в Положении «О классификации активов и соответствующих 
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», 
утвержденном вышеуказанным постановлением:

 − семнадцатый абзац подпункта 4.1.1. изложить в следующей 
редакции:

«Банки могут классифицировать вновь выданные кредиты 
в долларах США как «нормальные активы» в случае, если они 
соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Положения, с формированием РППУ в размере от 0 до 2 процентов 
вне зависимости от структуры доходов в соответствии с внутренней 
политикой банка. При этом данные требования распространяются 
на льготные кредиты, выданные в рамках сотрудничества Кабинета 
Министров Кыргызской Республики с Правительством Российской 
Федерации (Российско-Кыргызский Фонд развития – далее Фонд 
развития), в том числе по кредитам за счет средств, привлеченных 
и гарантированных Фондом развития от иных зарубежных финансовых 
институтов, включая ранее выданные кредиты, погашение которых 
будет осуществляться за счет финансирования из средств Фонда 
развития и предусматривает изменение первоначальных условий 
кредитного договора.». 


