АНКЕТА
1. Аты-жөнү ____________________________________________________________
2. Сиз талапкерлигиңизди сунуштап жаткан позицияны көрсөтүңүз: _____________________________________________________________________________
(кызмат орду, Коомдун аталышы)
3. Аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана өзгөртүү себебин, ошондой эле мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз _____________________________________________________________________________
4. Туулган күнүңүз жана жериңиз __________________________________________
(күн, ай, жыл; шаар, айыл, өлкө)
 _____________________________________________________________________________
5. Паспорттун сериясы _________ номери _________________ ким тарабынан берилген ___________________ берилген күнү _____________________________________
6. Жарандыгы ___________________________________________________________
Ал кандай жол менен алынгандыгын көрсөтүңүз: туулган жер боюнча, никеге тургандан кийин, башка жагдайлар боюнча – түшүндүрмө бериңиз _____________________________________________________________________________
7. Үй дареги (документ боюнча)___________________________________________
Айкын жашаган орду ____________________________________________________
8. Талапкер төмөнкү багыттарда билимге ээ экендиги жөнүндө маалымат (бар/жок):
- банк мыйзамдары ___________________________________________;
- кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган мыйзамдар _____________;
- төлөм системаларынын ишин жөнгө салган мыйзамдар ____________;
- корпоративдик башкаруу _____________________________________;
- тобокелдиктерди тескөө ______________________________________;
- ликвиддүүлүктү тескөө _______________________________________;
- финансылык отчетторду жана бухгалтердик эсепти жүргүзүү _______;
- банктын/Коомдун отчетторун түзүү тартиби _____________________;
- кредиттөө иши ______________________________________________;
- инвестициялык иш __________________________________________;
- стратегиялык пландаштыруу __________________________________;
- аудит стандарттары __________________________________________;
- террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү ______________________________________;
- ислам банк иши жана каржылоо принциптери ____________________;
- AAOIFI стандарттары ________________________________________;
- ислам каржылоо принциптери боюнча эсептер планы _____________;
- Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары ___________________.
9.1. Билими _______________________________ (жогорку, толук эмес жогорку, атайын орто, орто, бакалавр, магистр) ____________________.

Окуу жайынын аталышы жана жайгашкан орду
Факультети же бөлүмү
Окууга тапшырган жана аяктаган жылы
Диплом боюнча адистиги




9.2. Ар түрдүү окуу борборлору уюштурган курстарда, анын ичинде ушул анкетанын 8-пунктунда белгиленген багыттар боюнча окуу 

Семинардын же курстун темасы
Уюштуруучусу
Өткөн жери
Өткөн күндөрү
(___ж. - __ж.)
Сертификат (бар/жок)





9.3. Кайсы тилдерди жана кандай денгээлде билесиз?
- кыргыз тили  
- англис тили  
- орус тили  
- башка тил (көрсөтүңүз)______________________________
10. Эмгек жолун баштагандан бери аткарган иши  

Ишке орношкон күн (ай, жыл)
Иштен бошогон күн (ай, жыл)
Ээлеген кызмат орду
Мекеменин аталышы, жайгашкан жери
Иштен бошонуу себеби






11. Сизге карата же сиз кайсы болбосун өлкөдө, кайсы бир мезгилде анын олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же кайсыл болбосун башка кызмат адамы катары байланыштуу болгон компанияга карата төмөнкүдөй чаралар колдонгон болсо көрсөтүңүз (ооба/жок):
- административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө айып коюлса, анын ичинде иш токтотулган же айып жокко чыгарылган болсо __________________;
- тартип-жаза чарасы колдонулса ____________________
- кылмыш мыйзамдарына ылайык кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо ____________________.
Эгерде болгон болсо, укук коргоо органынын аталышын көрсөтүү менен укук коргоо органы тарабынан коюлган күнөөлөрдү, айыптоолорду, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан коюлган айыптарды жана тартип-жаза чараларын, териштирүүлөрдүн натыйжаларын, соттук чечимдерди көрсөтүңүз: _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Тындырылбаган соттолгондугу болсо көрсөтүңүз. Болгон болсо, түшүндүрмө бериңиз ______________________________________________________________________
13. Сизге карата кайсы бир кесиптик ишти жүргүзүүгө тыюу салуу болгондугун көрсөтүңүз. Болгон болсо, түшүндүрмө бериңиз
_____________________________________________________________________________
14. Сиз жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон, мажбурлоо тартибинде банкрот катары таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз
_____________________________________________________________________________
Сиз байланышта болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттоо же жоюу шарты коюлган компанияда директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары өзүңүздүн ролуңузга жана жоопкерчилик деңгээлиңизге толук негиздеме бериңиз
_____________________________________________________________________________
15. Сизге карата же сиз анын кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучусу катары байланыштуу болгон компанияга карата мамлекеттик жана жөнгө салуу органдары тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлгөнбү? Эгерде болсо, кандай себептер менен жүргүзүлгөндүгү боюнча түшүндүрмө бериңиз _____________________________________________________________________________
16. Азыркы учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Болгон болсо, түшүндүрмө бериңиз ___________________________________


Мен, __________________________________________________________________,
(аты-жөнү)
жогоруда анкетада көрсөтүлгөн маалымат анык жана толук экендигин жана ал менин билимиме, ошондой эле анкетада белгиленген маалыматтарга ылайык көрсөтүлгөндүгүн тастыктайм. Мен атайын бурмалоолорго жана калтырып кетүүлөргө жол берген шартта, ал сунушталып жаткан кызматка макулдук берүүдөн баш тартууга негиз боло тургандыгын жана мыйзамга ылайык жоопко тартылууга алып келе тургандыгын түшүнөм.
 
__________________ 				___________________ 
        (кол тамгасы) 						(күнү)


