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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын башка басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын)
өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын
экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук,
Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди
камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын
негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис
тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм
балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз
Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар
чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында
кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.
Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу
жөнүндө отчет
Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички
экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн,
банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын,
ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

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

стабильности

финансового

сектора

Кыргызской

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

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 30-январындагы
№ 2019-П-33/4-2-(НПА) токтому

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
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. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
киргизилсин:
−− 2003-жылдын
19-февралындагы
№ 4/2
«Кыргыз
Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын
ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтому;
−− 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик
компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык
компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтому;
−− «2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды
(депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик
тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтому;
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2. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө
башкармалыгы
ушул
токтом
менен
микрофинансылык
компанияларды, микрокредиттик компанияларды, микрокредиттик
агенттиктерди, кредиттик союздарды, «Микрофинансы уюмдарынын
ассоциациясы» ЮЖБ, «Кредиттик союздардын финансылык
компаниясы» ААК, «Кредиттик союздардын жана кооперативдердин
улуттук ассоциациясы» ЮЖБ, Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы
өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банк эмес финансы-кредит
уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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−− «2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 «Кредиттик союздун
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтому;
−− 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы
кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;
−− «2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 «Финансылык кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын
кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтому.
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын 30-январындагы
№ 2019-П-33/4-2-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы
№ 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык
компаниялардын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
токтомдун аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча
«компаниялардын»
деген
сөз
«уюмдарынын»
дегенге
алмаштырылсын;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин
жөнгө салуунун эрежелеринин»:
1) 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.1. Эрежеде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан
лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган
микрофинансылык уюмдардын иши жөнгө салынат»;
2) 2.3.2- пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.3.2. Аманаттарды кабыл алууну жүргүзбөгөн МФКлар үчүн өздүк
капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми.
1) Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеминин мааниси
минималдуу уставдык капиталдын 100% нан кем эмес деңгээлде
болууга тийиш.
2) Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү
формула боюнча аныкталат:
ӨК / УК * 100%, мында:
ӨК – баалоо күнүнө карата МФКнын өздүк капиталы (ушул
Эреженин 2.3.1-пунктуна ылайык);
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3) 2.4-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.4-1. Аманаттарды кабыл алууну жүргүзбөгөн МФКлар,
юридикалык жактардан жана жеке адамдардан – МФКны
уюштуруучулардан (акционерлерден) жана юридикалык жактардан
каражаттарды карыз алууга укуктуу.
Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар
боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык
пунктка ашпоого тийиш.»;
4) 2.4-2 жана 2.4-3 пунктулар күчүн жоготкон катары таанылсын;
5) 2.5.4 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.5.4. Улуттук банктын алардын ишине карата коюлган
талаптарынын МФК тарабынан аткарылбагандыгы, маалыматттарды
бербей койгондугу же аларды өз учурда бербегендиги, ошондой эле
такталбаган маалыматтарды бергендиги фактылары аныкталган
учурда, Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы,
банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы
микрофинансы уюмдары жөнүндө» мыйзамдарга жана Улуттук
банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык аларга карата таасир
этүү чараларын кабыл алууга укуктуу.»;
6) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 2.7-пункт менен толукталсын:
«2.7. Эгерде МФКнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмеси
болсо, ошондой эле төмөнкү учурлардын биринде МФКнын ишинин
туруктуулугуна коркунуч жаралган шартта, Улуттук банк МФКга
дивиденддерди төлөөгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде:
1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык
ченемдердин бузулушуна алып келсе;
2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын
минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын
минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;
3) өткөн жылдардын чыгашалары болгон учурда, ошондой эле
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар
актарылбаган учурда.
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УК – ушул Эреженин 2.2.2-пунктуна ылайык, аманаттарды кабыл
алууну жүргүзбөгөн МФКлар үчүн белгиленген минималдуу уставдык
капитал»;
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Эскертүү: Үчүнчү жактар алдындагы МФКнын милдеттенмелери
болуп, МФК менен байланышпаган юридикалык жактардан жана жеке
адамдардан тартылган жана МФКнын негизги ишине багытталган акча
каражаттары эсептелет.»;
7) 4.2-пунктунун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин;
«-микрофинансылык компаниянын бир кызматкеринин компания
тарабынан сунушталган кредиттери боюнча максималдуу чогуу
алгандагы карызы;»;
8) 5.2.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«Өздүк капиталдын минималдуу ченеминин М1 маанисин
минималдуу уставдык капиталдын өлчөмүнөн кеминде 100%
деңгээлде сактап туруу зарыл.»;
9) 5.7.2- пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.7.2. МФК кредит берген, МФКнын бир кызматкеринин чогуу
алгандагы карызы МФКнын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 5%
ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:
СЗС / ӨК * 100% ≤ 5%, мында:
СЗС - МФК баалоо датасына карата кредит берген, МФК бир
кызматкеринин чогуу алгандагы карызы;
ӨК - МФКнын баалоо датасына карата өздүк капиталы.
МФК бардык аффилирленген жана ал менен байланыштуу жактарга
берилген бардык кредиттердин жана аларды алмаштыруучулардын
жалпы суммасы МФКнын өздүк капиталынын 60% ашса,
аффилирленген жана ал менен байланыштуу жактарга кредит
берүүгө (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык) укуксуз.
МФКнын кызмат адамдарына жана кызматкерлерине кредит
берүү операциялары Улуттук банк Башкармасынын токтому
менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган
микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана
байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар
жөнүндө» нускоодо көрсөтүлгөн талаптар сакталган шартта гана
жүзөгө ашырылат.»;
10) 5.10-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
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«5.10. Аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүзөгө
ашырган МФК, юридикалык жактардан жана жеке адамдардан –
МФКны уюштуруучулардан (акционерлерден) жана юридикалык
жактардан каражаттарды карыз алууга укуктуу.
Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар
боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык
пунктка ашпоого тийиш.»;
11) 5.10.1, 5.10.2, 5.11, 5.11.1, 5.11.2 - пунктулары күчүн жоготкон
катары таанылсын;
12) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 6.8-пункт менен толукталсын:
«6.8. Эгерде МФКнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмеси
болсо, ошондой эле төмөнкү учурлардын биринде МФКнын ишинин
туруктуулугуна коркунуч жаралган шартта, Улуттук банк МФКга
дивиденддерди төлөөгө чектөө киргизиши мүмкүн, эгерде:
1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык
ченемдердин бузулушуна алып келсе;
2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын
минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын
минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;
3) өткөн жылдардын чыгашалары болгон учурда, ошондой эле
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар
актарылбаган учурда.
Эскертүү: Үчүнчү жактар алдындагы МФКнын милдеттенмелери
болуп, МФК менен байланышпаган юридикалык жактардан жана жеке
адамдардан тартылган жана МФКнын негизги ишине багытталган акча
каражаттары эсептелет.»;
13) 7.5.1 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.5.1. МКК, анын ичинде дүң кредиттөөнү ишке ашырган
МКК юридикалык жактардан жана жеке адамдардан – МККны
уюштуруучулардан (акционерлерден) жана юридикалык жактардан
каражаттарды карыз алууга укуктуу.
Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар
боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык
пунктка ашпоого тийиш.»;
14) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 7.7.1-пункт менен толукталсын:
15

содержание
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«7.7.1. МККнын өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн
ченеми.
1) Өздүк капиталдын минималдуу ченеминин маанисин
минималдуу уставдык капиталдын өлчөмүнөн кеминде 100%
деңгээлде сактап туруу зарыл.
2) МКК өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми
төмөнкү формула боюнча аныкталат:

содержание

ӨК / УК * 100%, мында:
ӨК – Баалоо датасына карата МККнын өздүк капиталы (ушул
Эреженин 7.7-пунктуна ылайык);
УК – МКК үчүн белгиленген минималдуу уставдык капитал.»;
15) 7.9 -пунктунун төртүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«Келишимдерди чет тилде тариздетүүгө мамлекеттик же расмий
тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.»;
16) Эрежелер төмөнкү мазмундагы 7.10-пункт менен толукталсын:
«7.10. Эгерде МККнын үчүнчү жактар алдында милдеттенмеси
болсо, ошондой эле төмөнкү учурлардын биринде МККнын ишинин
туруктуулугуна коркунуч жаралган шартта, Улуттук банк МККга
дивиденддерди төлөөгө/пайданы бөлүштүрүүгө чектөө киргизиши
мүмкүн, эгерде:
1) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык
ченемдердин бузулушуна алып келсе;
2) Улуттук банк тарабынан белгиленген, уставдык капиталдын
минималдуу өлчөмү жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын
минималдуу өлчөмү камсыз кылынбаса;
3) өткөн жылдардын чыгашалары болгон учурда, ошондой эле
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптар
актарылбаган учурда.
Эскертүү: Үчүнчү жактар алдындагы МККнын милдеттенмелери
болуп, МКК менен байланышпаган юридикалык жактардан жана жеке
адамдардан тартылган жана МККнын негизги ишине багытталган акча
каражаттары эсептелет.».
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2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы
№ 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана
«Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген, «Микрокредиттик
компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:
−− 3.5-пунктунун:
биринчи абзацындагы «6» деген сан «7» санына алмаштырылсын;
пункт төмөнкү мазмундагы жыйырма экинчи абзац менен
толукталсын:
«7-бөлүк. МККнын экономикалык ченемдерин сактоо
жөнүндө маалыматтар.»;
−− Жобого карата 1-тиркемеде:
−− «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы»
деген таблицанын:
−− 2, 3 жана 4-саптар төмөнкү редакцияда берилсин:
«
2

3

МКК/МКАнын
Директорлор Жылдык
кеңешинин,
Башкармасынын
мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Ша- Чейректик
риат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар
Айрым кызмат адамдары туура- Жылдык
луу маалыматтар
Чейректик

17

Отчеттук жылдан Бөлүктөркийинки жылдын 1- гө
кошо
февралына чейин тиркелет
Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо
Отчеттук жылдан Бөлүктөркийинки жылдын 1- гө
кошо
февралына чейин тиркелет
Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо

содержание
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4

МКК/МКА боюнча базалык маа- Жылдык
лымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрү/түзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилир- Чейректик
ленген компаниялары, учурда
иштеп жаткан комитеттери тууралуу маалыматтар

Отчеттук жылдан Бөлүктөркийинки жылдын 1- гө
кошо
февралына чейин тиркелет
Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо

»;
−− Жобого карата 2-тиркемеде:
−− «МКК/МКАлардын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын
мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариаттык
кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар» деген бөлүк төмөнкү
редакцияда берилсин:
«

1
2
3
…

18

Кол тамгасынын үлгүсү

Башка компаниялардын
үлүшүнө кирген күнү /
башка компаниялардагы акциялар үлүшүнүн
сатып алынган күнү

Башка компаниялардын
уставдык капиталынан
үлүшү /башка компаниялардагы ээлик кылуу
үлүшү / Компаниялардын аталышы

Компаниянын уставдык
капиталынан үлүшү
/ БФКУда акцияларга
ээлик кылуу үлүшү

Телефон

Кызмат орду

Жумуш орду

Шайланган күнү

Аты-жөнү

№

содержание

БАЙКОО ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР
(ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ)

№

1
2
3
…

19

Кол тамгасынын
үлгүсү

Акыркы
бенефициар

Башка ФКУлардын
акцияларына
катышуу үлүшү

Жумуштагы,
мобилдик телефон
номери (номердин
кодун кошо алганда)

Иш чөйрөсү (башка
компанияларда
ээлеген кызматы)

Жумуш орду/
жайгашкан орду

Жайгашкан өлкөсү

Капиталга кирген
күнү

Компаниянын
уставдык
капиталынан үлүшү
(%)

Аты-жөнү /
Аталышы

1
2
3
…

УЮШТУРУУЧУЛАР/КАТЫШУУЧУЛАР ТУУРАЛУУ
МААЛЫМАТТАР (ЖЧК ЖАНА КООМДУК ФОНДУЛАР ҮЧҮН)
содержание

Кол тамгасынын үлгүсү

Ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү
(кураторлукка алынган иш чөйрөлөрү)

Башка компаниялардын үлүшүнө
кирген күнү /башка компаниялардагы
акциялар үлүшүнүн сатып алынган
күнү

Башка компаниялардын уставдык
капиталынан үлүшү /башка
компаниялардагы ээлик кылуу үлүшү /
Компаниялардын аталышы

Компаниянын уставдык капиталынан
үлүшү / БФКУда акцияларга ээлик
кылуу үлүшү

Башка компанияларда ээлеген
кызматы / Компаниялардын аталышы

Телефон

Кызмат орду

Жумуш орду

Улуттук банк менен макулдашылган
күнү

МКК/МКАлардын кызмат
адамдарынын шайланган,
дайындалган (кайра дайындалган)
күнү

Аты-жөнү

№
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АТКАРУУ ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР (БАШКАРМАСЫ,
ЖЕТЕКЧИЛИГИ)

20
Кол тамгасынын үлгүсү

Башка компаниялардын
капиталына кирген күнү /
башка компаниялардагы
акциялар үлүшүнүн сатып
алынган күнү

Башка компаниялардын
уставдык капиталынан үлүшү
/башка компаниялардагы
ээлик кылуу үлүшү /
Компаниялардын аталышы

Компаниянын уставдык
капиталынан үлүшү/БФКУда
акцияларга ээлик кылуу
үлүшү

Башка компанияларда
ээлеген кызматы /
компаниялардын аталышы

Телефон

Кызмат орду

Жумуш орду

Улуттук банк менен
макулдашылган күнү
(Көзөмөл боюнча комитеттин
чечими/макулдук кат)

Шайланган күнү

Аты-жөнү

№

содержание

Кол тамгасынын
үлгүсү

Акыркы
бенефициар

Башка ФКУлардагы
акциялары (чет
өлкөлүк же
жергиликтүү ФКУ
жана ээлик кылган
үлүшү)

Жумуштагы,
мобилдик телефон
номери (номердин
кодун кошо
алганда)

Иш чөйрөсү (башка
компанияларда
ээлеген кызматы)

Жумуш орду/
жайгашкан жери

Жайгашкан өлкөсү

Сатып алынган
күнү

Үлүшү (%)

Аты-жөнү/
Аталышы

№
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МКК/МКАЛАРДЫН АКЦИЯЛАРЫНЫН 1% АШЫГЫНА ЭЭЛИК
КЫЛУУЧУ АКЦИОНЕРЛЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР
(АКЦИОНЕРДИК КООМДОР ҮЧҮН)

1
2
3
…

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

1
2
3
...

»;
−− «МКК/МКАлардын айрым кызмат адамдары тууралуу
маалыматтар» деген бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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6

7
8

содержание

5

Кол тамгасынын
үлгүлөрү

Башкы бухгалтер
Ички аудитор
Тобокелдик-менеджери
Комплаенс-офицер
Кредиттик ишке жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси
Активдерди жана пассивдерди
тескөөгө жооптуу түзүмдүк
бөлүмдүн жетекчиси (же
функционалдык милдеттенмелери боюнча ага тең адам)
Ислам принциптери боюнча
каржылоого жооптуу түзүмдүк
бөлүмдүн жетекчиси
«Ислам терезесинин» жетекчиси

Мобилдик телефон,
(оператордун,
шаардын кодун кошо
алганда)

1
2
3
4

Кызмат адамына
отчет берүүчү
кызматкерлердин
саны

Кызмат орду

Аты-жөнү

№

Улуттук банк менен
макулдашылган күнү
(Көзөмөл боюнча
комитеттин чечими,
макулдук кат)

МКК/МКАлардын АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР (эгерде бар болсо)

»;
−− «МКК/МКА боюнча базалык маалымат» деген бөлүк төмөнкү
редакцияда берилсин:
«МКК/МКА боюнча базалык маалымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрү/
түзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген
компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери тууралуу
маалыматтар

21

содержание

№
1
2
3
…
Бардыгы
болуп саны
Аталышы

22

Тышкы
аудит

Дареги

1
2
3
…

ФИЛИАЛДАР/ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨР/ТҮЗҮМДҮК
БӨЛҮМДӨР(КЕҢСЕЛЕР) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Жетекчиси

Келишим боюнча

Штаттык тизим

Электрондук почта

Факс

Телефон

МКК/МКАнын
кызматкерлери
(кызматкерлердин жалпы саны)

Расмий
жарыяланган
байланыш:

МКК /МКАнын интер неттеги веб-сайты

Аудитордук
компаниянын аталышы

Акыркы тышкы аудит
жүргүзүлгөн күнү

Күбөлүктөрдө/лицензияларда
чектөөлөрдүн тизмеси

Күбөлүктөрдө/лицензияларда
чектөөлөрдүн болушу/жоктугу

Күбөлүк/лицензиялар/кошумча
лицензиялар берилген күнү
(хронологиялык тартипте
көрсөтүлөт, №, күнү)

МКК/МКАнын дареги (айкын жана
юридикалык) (шаар, көчөсү, үй
номери, почта индекси)

Уюштуруу-укуктук формасы

МКК/МКАнын толук аталышы

№

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

МКК/МКА БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ
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Иштин түрү

Жайгашкан
өлкөсү

№

Компаниянын
аталышы

ТУУНДУ ЖАНА АФФИЛИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР
Туунду жана
аффилирленген
компаниялардын
үлүшү (%)

Туунду жана
аффилирленген
компаниядагы башка
уюштуруучулардын/
акционерлердин үлүшү
жана аталышы

Туунду жана
аффилирленген
компания боюнча
стратегиялык
пландар

1
2
3
…

УЧУРДА ИШТЕП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР
Комитеттердин
аталышы

Курамы:
Аты-жөнү/
Позициясы

Кызмат
орду

Улуттук банк менен макулдашылган
күнү (Көзөмөл боюнча комитеттин
чечими, макулдук кат)

1
2
3
…

»;
−− «МККнын экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө
маалыматтар» деп аталган 7-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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содержание

№
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7-бөлүк. МККнын экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө
маалыматтар
Экономикалык ченемБелгидердин жана
лениши
талаптардын
аталышы

Ченемдин
Ченемди эсептөө
айкын
мааниси

Ченемдин
белгиленген
мааниси

Белгиленген ченден
четтөө

МКК ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР

содержание

МКК
капиталынын
шайкештигинин ченеми
МККнын өздүк
капиталынын
минималдуу
өлчөмүнүн
ченеми

М2

Өздүк капитал
*100%
Өздүк актив
Өздүк капитал

100%дан
кем эмес

Уставдык
капитал *100%

Аткаруу органдын жетекчиси
Башкы бухгалтер

15%дан
кем эмес

_________

________

Аты-жөнү

Кол тамгасы

_________

________

Аты-жөнү

Кол тамгасы

Мөөрдүн орду
»;
2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык
компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө» жобонун:
−− Жобого карата 1-тиркемеде;
−− «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы» деген таблицада:
−− 2, 3 жана 4-саптар төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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3

МФКнын
айрым
адамдары
маалыматтар

4

Жыл
кызмат сайын
тууралуу
Чейректик

МФКлар боюнча базалык мааЖыл
лымат, филиалдары/өкүлчүлүксайын
төрү/түзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда
иштеп жаткан комитеттери жө- Чейректик
нүндө маалыматтар

Отчеттук
жылдан
кийинки
жылдын
1-февралына чейин 13-бөлүккө
тиркелет
Чейрек ичинде
өзгөрүүлөр болсо
Отчеттук
жылдан
кийинки
жылдын
1-февралына чейин 13-бөлүккө
тиркелет
Чейрек ичинде
өзгөрүүлөр болсо
Отчеттук
жылдан
кийинки
жылдын
1-февралына чейин
13-бөлүккө
тиркелет
Чейрек ичинде
өзгөрүүлөр болсо

»;
−− Жобого карата 2-тиркемеде:
−− «МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү,
негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариаттык кеңешинин
мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар» деген бөлүк төмөнкү редакцияда
берилсин:
«
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содержание

2

МФКнын Директорлор кеңешиЖыл
нин, Башкармасынын мүчөлөсайын
рү, негизги уюштуруучулары
(акционерлери) жана Шариат
кеңешинин мүчөлөрү тууралуу Чейректик
маалыматтар

№

Аты-жөнү

1
2
3
…

26

Кол тамга үлгүсү

Ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү
(тескөөгө алынуучу ишкердик
чөйрөлөрү)

Башка компаниялардын
капиталына кирүү күнү/Башка
компаниялардагы акциялар
үлүшү сатып алынган күн

Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/Башка
компанияларда ээлик кылуу
үлүшү/Компаниянын аталышы

Башка компанияларда ээлеген
кызмат орду/Компаниялардын
аталышы
Компаниянын уставдык
капиталынан үлүш/ БФКУда
акцияларга ээлик кылуу үлүшү

Телефон номери

Кызмат орду

Иштеген жери

Улуттук банкта макулдашылган
күн (Көзөмөл боюнча комитетинин чечими/ макулдук каты)

Кол тамгасынын үлгүсү

Башка компаниялардын
капиталына кирген күнү
/башка компаниялардагы акциялар үлүшүнүн
сатып алынган күнү

Башка компаниялардын
уставдык капиталынан
үлүшү /башка компаниялардагы ээлик
кылуу үлүшү / Компаниялардын аталышы

Компаниянын уставдык
капиталынан үлүшү /
БФКМде акцияларга
ээлик кылуу үлүшү

Телефон

Кызмат орду

Жумуш орду

Улуттук банк менен
макулдашылган күнү
(Көзөмөл боюнча
комитеттин чечими,
макулдук кат)

Шайланган күнү

Аты-жөнү

№

Милдетин аткаруучуну
дайындоо күнү

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

МФКНЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН, БАШКАРМАСЫНЫН
МҮЧӨЛӨРҮ, НЕГИЗГИ УЮШТУРУУЧУЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРИ)
ЖАНА ШАРИАТТЫК КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТТАР
БАЙКОО ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
(ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ)

1
2
3
…

АТКАРУУ ОРГАНЫ (БАШКАРМА) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№

27

1

2

…

3

»;
−− «Компаниянын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар»
бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«
содержание

Кол тамга үлгүсү

Башка компаниялардын капиталына кирүү күнү/Башка
компаниялардагы акциялар
үлүшү сатып алынган күн

Башка компаниялардын
уставдык капиталынан
үлүш/Башка компанияларда
ээлик кылуу үлүшү/Компаниянын аталышы

Компаниянын уставдык
капиталынан үлүш/ БФКУда
акцияларга ээлик кылуу
үлүшү

Башка компанияларда
ээлеген кызмат орду/ Компаниялардын аталышы

Телефон номери

Кызмат орду

Иштеген жери

Улуттук банк менен макулдашуу күнү (Көзөмөл
боюнча комитеттин чечими/
макулдук каты)

Шайлоо күнү

Кол тамга үлгүсү

Акыркы
бенефициар

Башка ФКУлардагы акциялар
(чет өлкөлүк же
жергиликтүү ФКУ
жана ээлик кылуу
үлүшү)

Иштеген жеринин
телефон номери, мобилдик
телефон номери
(номеринин кодун
кошо алганда)

Иш багыты (башка
компанияларда
ээлеген кызмат
орду)

Иштеген жери/
Юридикалык
дареги

Түзүлгөн күн

Сатып алуу күнү

Үлүшү (%)

Аты-жөнү/
Аталышы

№

Аты-жөнү
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МФКнын 1% жогору АКЦИЯЛАРЫНА ЭЭЛИК КЫЛГАН
МФКнын АКЦИОНЕРЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

1
2
3
…

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
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Телефон, мобилдик
телефон (оператордун,
шаардын кодун кошо
алганда)
Кол тамга үлгүсү

Кызмат адамына
отчет берүүчү
кызматкерлердин саны

Улуттук банк менен макулдашуу күнү (Көзөмөл
боюнча комитеттин чечими/макулдук каты)

№ Кызмат орду

Аты-жөнү (кызмат
адамдын)

КОМПАНИЯНЫН АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ
ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

1 Башкы бухгалтер
Ликвиддүүлүктү тескөө үчүн

2 жооптуу адам
содержание

Мфкнын бюджети үчүн жооптуу

3 адам

Мфкнын кредиттик иши үчүн

4 жооптуу адам

Аудит боюнча комитеттин

5 төрагасы

Ички аудит кызматынын/

6 бөлүмүнүн жетекчиси
7 Тобокелдик-менеджери
8 Комплаенс-офицер

Активдерди жана пассивдерди
тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк
9 бөлүмдүн жетекчиси (же
болбосо өз функционалдык
милдеттери менен ага тең адам)
Ислам принциптери боюнча
10 каржылоо үчүн жооптуу
түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси
«Ислам терезесинин»
11 жетекчиси

»;
−− «МФК тууралуу базалык маалымат» бөлүгү төмөнкү редакцияда
берилсин:
28

МФКнын толук аталышы

№

№
1
2
3
…
Бардыгы болуп,
саны
Тышкы
аудит

Аталышы

29

Дареги

1
2
3
…

МФКнын ФИЛИАЛДАРЫ/ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Жетекчи

содержание

Наркы

Саны

Номиналы

Наркы

Саны

номиналы

Айкын салынган

Жарыяланган

Келишим боюнча

Штаттык бирдиги

Электрондук почтасы

Факсы

Телефону

Артыкчылыктуу акциялар
(31-декабрга карата абал
боюнча)

Жөнөкөй акциялар (31-декабрга карата абал боюнча)

Уставдык капитал суммасы

МФКнын персоналы (кызматкерлердин жалпы саны)

Расмий жарыяланган байланыш:

МФКнын Интернеттеги веб-сайты

Аудитордук уюмдун
аталышы

Акыркы тышкы аудит
жүргүзүлгөн күн

Лицензияларда белгиленген чектөөлөрдүн тизмеги

Лицензияларда чектөөлөрдүн белгилениши(ооба/жок)

Лицензия, кошумча лицензия берилген күн
(хронологиялык тартипте көрсөтүлөт, №, күнү)

МФКнын дареги (айкын жайгашкан жана юридикалык
дареги), (шаар, көчө, үй номери, почта индекси)

МФКнын уюштуруу-укуктук формасы
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«МФКлар боюнча базалык маалымат, филиалдары/өкүлчүлүктөрү/
түзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген
компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери жөнүндө
маалыматтар
МФК БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ
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ТУУНДУ ЖАНА АФФИЛИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР

№

КопанияТуунду жана афнын туунду
филирленген
КомпаТүзүлИшжана аффи- компаниялардагы
ниянын
гөн
кердик лирленген башка уюштуруучуаталыөлкө
түрү
компаниялардын/акционершы
лардагы
лердин үлүшү жана
үлүшү (%)
аталышы

Туунду жана
аффилирленген компанияларга
карата стратегиялык
пландар

1
2
3
…..

УЧУРДА ИШ АЛЫП БАРЫП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР
Комитеттин
аталышы

содержание

№

Курамы,
аты-жөнү/
позициясы

Кызмат
орду

Улуттук банк менен макулдашуу
күнү (Көзөмөл боюнча комитеттин
чечими, макулдук-каты)

1
2
3
…

»;
−− «Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат» деген
10-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«

30

Белгилөө

Ченемди
эсептөө

Ченемдин
айкын
мааниси

Ченемдин
белгиленген
мааниси

31
содержание

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРПАГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР
Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү
СК/УК*100%
100% кем эмес
Инвестициялардын
чогуу
алгандагы
СИ / СК * 100%
30% жогору эмес
максималдуу өлчөмү
Дүңүнөн
каржылоону
жүзөгө
ашырган
МФКнын ошол эле бир адамына берилүүчү
МК / СК * 100%
20% жогору эмес
каржылоонун максималдуу өлчөмү
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн
СК / УК * 100%
100% кем эмес
ченеми
ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРГАН МФКлар ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн
М1
СК / УК * 100%
100% кем эмес
ченеми
Капитал шайкештигинин ченеми
М2
СК / СА * 100%
8% кем эмес
Бир карыз алуучуга карата тобокелдиктин
М3
СЗ / СК * 100%
5% жогору эмес
максималдуу өлчөмүнүн ченеми
Ликвиддүүлүк ченеми
М4
ЛА / ОБ * 100%
30% кем эмес
Тартылган аманаттарды кайтаруу боюнча
М5
К / В *100%
100% кем эмес
тобокелдикти чектөө ченеми
Аффилирленген жактар менен операциялар
СЗ Аф. жактар/
60% жогору эмес
боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү
СК*100%
МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы
СЗС / СК *
5% жогору эмес
карызы
100%
МФУга (1) инвестициялардын максималдуу
чогуу алгандагы өлчөмү, лизинг
СИ / СК * 100%
30% жогору эмес
компаниялары жана банктар
Мамлекеттик эмес карыздык баалуу
СИ / СК * 100%
50% жогору эмес
кагаздарга инвестициялардын жалпы көлөмү

Экономикалык ченемдердин жана
талаптардын аталышы

10-бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат
Белгиленген
ченемден
четтөө
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СЗС – кызматкерлердин МФК алдында чогуу алгандагы карызы;
СИ – микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана
банктарга чогуу алгандагы инвестициялар;
СЗА – аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы;
СЗ – юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
өлчөмү;
(1) МФУ – микрофинансылык уюм

содержание

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани
ЛА – ликвиддүү активдер
ОБ - милдеттенмелер
М4=ЛА/ОБ ченеми

1 ай

2 ай

3 ай

0,00%

0,00%

0,00%

Бардыгы
0
0

Кызмат орду: ________ Аты-жөнү: ________ Кол тамгасы: ________
Кызмат орду: ________ Аты-жөнү: ________ Кол тамгасы: ________
»;
−− «Кардарларга берилген кредит тууралуу маалымат» деген
11-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«

32

33

Өнөр жай

Айыл чарбасы
3

4

Даярдоо жана
кайра иштетүү
0,00

0,00
0,00

5

Кызмат
көрсөтүүлөр
Транспорт
8

Байланыш
9

10

Курулуш жана
ипотека

13

0,00

0,00

0,00 0,00

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

12

Улуттук валютада натыйжалуу орточо
салмактанып алынган пайыздык чен
Чет өлкө валютасында натыйжалуу
орточо салмактанып алынган
пайыздык чен

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

11

Натыйжалуу орточо салмактанып
алынган пайыздык чен

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

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

7

Башка кредиттер
0,00

0,00

0,00
0,00

Базардан
тышкаркы опер.
6

содержание

0,00 0,00 0,00

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

2

Базар

Бардыгы болуп

Чет өлкө валютасында орточо
салмактанып алынган пайыздык чен

Кредиттин орточо өлчөмү
Ордун жабуу нормасы
Орточо салмактанып алынган
пайыздык чен
Улуттук валютада орточо
салмактанып алынган пайыздык чен

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

1
Республика боюнча
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Статьялар

Соода жана ком.
операциялар

Жеке адамдарга
кредиттер (керектөө кредиттери)

11-бөлүк. «Кардарларга берилген кредит тууралуу маалымат»
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Нарын
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Талас
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Ысык-Көл
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Чүй областы
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Бишкек
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик шарттар (# айдан # айга
чейин)

Кредиттин максималдуу өлчөмү
Кредиттин минималдуу өлчөмү

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

содержание

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

содержание

Кызмат орду: ________ Аты-жөнү: ________ кол тамгасы: ________
Кызмат орду: ________ Аты-жөнү: ________ кол тамгасы: ________
»;

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Баткен
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Ош
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

Жалал-Абад
Кардарлардын саны
Портфелдин суммасы

Кредиттик портфелдин жалпы
суммасына карата пайыздарда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
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3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы
№35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык
уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Аманаттарды
(депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык
уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө» жобонун:
1) 12-пункту төмөнкү мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтар
менен толукталсын:
«Эгерде кредит боюнча кепилдик берүү жалгыз камсыздоо
болуп саналса, анда гаранттын же кепилдик берүүчүнүн төлөө
жөндөмдүүлүгүнө талдап-иликтөө сөзсүз жүргүзүлөт.
Эгерде, кредит боюнча кепилдик берүү кошумча камсыздоо
болуп саналса, анда МФУ кредит боюнча тобокелдиктерди эске алуу
менен гаранттын же кепилдик берүүчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгүнө
талдап-иликтөө жүргүзбөй коюшса болот.»;
2) 36-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен
толукталсын:
«Кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды
төлөө/ордун жабуу мөөнөтү кечиктирилгендиги үчүн кошумча төлөм
(айыптык төлөм, туум) мөөнөтү кечиктирилген суммага жана айкын
мөөнөтүнө жараша эсептелинет.»;
3) Жобо төмөнкү мазмундагы 57-1 пункт менен толукталсын:
«57-1. МФУ карызгердин-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык
жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкердин «проблемалуу
кредити» боюнча күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобосун
баштоо жөнүндө билдирме жөнөткөндөн 15 күн өткөндөн кийин,
айыптык төлөмдөрдү, туумдарды чегерүүнү токтотууга тийиш.».
4) Жобого карата 1-тиркемеде:
−− 1-пунктунун 6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«6) ыйгарым укуктуу орган тарабынан айкын жашаган жеринен
берилген маалым кат (МФУ талабы боюнча зарылчылыгына
жараша);».
36
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4. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы
№3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздун
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобонун:
1) 3.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«3.3. 4-чейрек үчүн мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчет жылдык отчет болуп саналат жана отчеттук жылдан кийинки
жылдын 20-күнүнөн кечиктирилбестен Улуттук банкка тапшырылат.»;
2) 3.4-пунктундагы «7» деген сан «9» деген санга алмаштырылсын;
3) Жобого карата 1-тиркемеде:
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«Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчетунун курамы» деген таблица төмөнкү редакцияда берилсин:
«
Бөлүктөрдүн
№
1
1-2
1-3
2

3

содержание

4
5

6

Мезгилдүүлүгү

Аталышы
Активдер
Милдеттенмелер жана капитал
Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
Кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет
А. Кредиттик портфель боюнча маалымат.
Б. Кредиттердин классификациясы.
В. Финансы лизингинин классификациясы.
Г. Кредиттик портфель.
Д. Финансылык лизинг.
Е. Тартылган каражаттар боюнча маалымат.
Кредиттик союздун ири карыз алуучулары
жөнүндө маалымат
А. Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз
алуучулары жөнүндө маалымат.
Б. Параллель кредиттер тууралуу маалымат.
В. Реструктуризацияланган кредиттер.
А. Мөөнөттөргө бөлүү менен кабыл алынган
депозиттердин көлөмү.
Б. Суммаларга бөлүү менен кабыл алынган
депозиттердин көлөмү.
В. Отчеттук ай ичинде депозиттердин жылышы.
Г. Минималдуу, орточо жана максималдуу
депозиттердин өлчөмү.
Д. Тартылган депозиттер боюнча пайыздык чен.

38

Чейрек
сайын

Сунуштоо
мөөнөтү

Отчеттук чейрек аяктаган
күндөн тартып
15 календардык күн ичинде 1,2 жана
3-чейректин
отчеттору.
4-чейректин
отчету жылдык отчет
болуп саналат.
Отчет Улуттук
банкка отчеттук жылдан
кийинки 20-күнүнөн кечиктирбестен
сунушталат.
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7

8

9

Мезгилдүүлүгү

Аталышы
А. Отчеттук чейрек үчүн кредиттин ордун
жабууга жана орду жабылган кредиттерге
тиешелүү маалымат.
Б. Кредиттик союздун курамы.
В. Катышуучулар, карыз алуучулар жана
аманатчылар.
Г. Сактык пайдын жана кредиттин өлчөмү
боюнча маалымат.
Д. Кредиттик союздун жайгашкан орду жана иш
алып барган аймагы тууралуу маалымат.
Е. Сактык пайды алып салуу шарттары.
Ж. Дивиденддер.
З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар
боюнча төлөө мөөнөтү 30 күн ичинде башталат).
И. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим
боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү
жүзөгө ашыруу боюнча маалымат.
К. Жайгаштыруу операциялары жана
инвестициялар боюнча чечмелөөлөр.
Кредиттик союздун экономикалык ченемдерди
сактоо тууралуу маалыматы
А. Кредиттик союздун Байкоо кеңешинин жана
Башкармасынын мүчөлөрү, Шариат кеңешинин
катышуучулары (пай ээси) жана мүчөлөрү
тууралуу маалымат.
Б. Кредиттик союздун айрым кызмат адамдары
тууралуу маалымат.
В. Кредиттик союз боюнча базалык маалымат
(филиалдар жөнүндө маалымат, иштеп жаткан
комитеттер, туунду жана аффилирленген
компаниялар).

Сунуштоо
мөөнөтү

Жыл
сайын
Чейрек
сайын
(чейрек
ичинде
өзгөрүүлөр
болсо)

»;
4) Жобого карата 2-тиркеме:
Жобо төмөнкү мазмундагы 9-бөлүк менен толукталсын:
«

39

содержание

Бөлүктөрдүн
№

Аты-жөнү

1
2
3
…

40

Кол тамганын үлгүсү

Ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү (кураторлукка алынган иш чөйрөсү)

Башка компаниялардын
капиталына кирген күнү /
Башка компаниялардын
акцияларынын үлүшүн
сатып алуу күнү

Башка компаниялардын
уставдык капиталынан
үлүшү/ башка компанияларда ээлик кылуудан
үлүшү/ Компаниялардын
аталышы

КС үлүштүк капиталынан
сактык пайдын үлүшү

Башка компанияларда
ээлеген кызматы/ Компаниялардын аталышы

Телефон

Кызмат орду

Иштеген жери

Улуттук банк менен
макулдашылган күн

М.а. дайындалган күнү

содержание

Кол тамганын үлгүсү

Башка компаниялардын капиталына
кирген күнү /Башка
компаниялардын акцияларынын үлүшүн
сатып алуу күнү

Башка компаниялардын уставдык
капиталынан үлүшү/
башка компанияларда ээлик кылуудан
үлүшү/ Компаниялардын аталышы

КС үлүштүк
капиталынан сактык
пайдын үлүшү

Телефон

Кызмат орду

Иштеген жери

Улуттук банк менен
макулдашылган күн

Шайланган күнү

Аты-жөнү

№
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9-бөлүк. А. КС Байкоо кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү,
катышуучулар (пай ээлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү
жөнүндө маалымат
БАЙКОО КЕҢЕШИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (эгерде бар болсо)

1
2
3
…

АТКАРУУ ОРГАНЫ (БАШКАРМАСЫ,
ЖЕТЕКЧИ) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Аты-жөнү

1
2
3
…

41
содержание

Кол тамганын үлгүсү

Башка компаниялардын
капиталына кирген күнү/
башка компаниялардын
акцияларынын үлүшүн
сатып алуу күнү

Башка компаниялардын
уставдык капиталынан
үлүшү/ башка
компанияларда ээлик
кылуудан үлүшү/
Компаниялардын
аталышы

КС үлүштүк капиталынан
сактык пайынын үлүшү

Башка компанияларда
ээлеген кызматы/
Компаниялардын
аталышы

Телефон

Кызмат орду

Иштеген жери

Улуттук банк менен
макулдашылган күн

Шайланган күнү

Аты-жөнү

Кол тамганын
үлгүсү

Акыркы
бенефициар

Катышуу үлүшү,
башка ФКУдагы
акциялары

Иштеген
жеринин,
мобилдик
телефон номери
(номердин кодун
кошо алганда)

Иштин түрү
(башка
компанияларда
ээлеген
кызматы)

Иштеген жери

Жайгашкан өлкө

Үлүштүк
капиталга кирген
күнү

КС үлүштүк
капиталынан
үлүшү (%)
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5% ашык ээлик кылган КАТЫШУУЧУЛАР
(ПАЙ САЛУУЧУЛАР) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

1
2
3
…

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
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9-бөлүк. Б. КС айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат

№ Кызмат орду

1
2
3

содержание

4

5

6
7
8

Телефон,
Кызмат
Улуттук
мобилдик
адамына
банк
телефон
отчет
Аты- менен
(операторберүүчү
жөнү макулдун, шааркызматдашылдын кодун
керлердин
ган күн
кошо алсаны
ганда)

Ички аудитор/ ревизия
комиссиянын мүчөлөрү
Тобокелдик-менеджери
Комплаенс-офицер
Кредиттик иш үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн
жетекчиси
Активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн
жетекчиси (же функционалдык милдеттери боюнча ага тең адам)
Башкы бухгалтер
Ислам принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн
жетекчиси
«Ислам терезесинин»
жетекчиси
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9-бөлүк. В. КС боюнча базалык маалымат (филиалдар
жөнүндө маалымат, иштеп жаткан комитеттер, туунду жана
аффилирленген компаниялар)

Келишим
боюнча

Штаттык
бирдик

Факс

Электрондук
почта

КС персоналы
Расмий жа(кызматрыяланган
керлердин
байланыш:
жалпы
саны)
Телефон

КСтин интернеттеги
веб-сайты

Күбөлүктөрдө/лицензияларда
чектөөлөрдүн тизмеги

Күбөлүктөрдө/лицензияларда
чектөөлөрдүн болушу
(ооба/жок)

Күбөлүктөр/лицензиялар,
кошумча лицензиялар
берилген күн (хронологиялык
тартипте көрсөтүлөт, №, күнү)

КСтин (айкын жана
юридикалык) дареги (шаар,
көчө, үйдүн номери, почта
индекси)

КСтин уюштуруу-укуктук
формасы

№

КСтин толук аталышы

КРЕДИТТИК СОЮЗ БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ

№
1
2
3
…
Бардыгы
болуп саны

Филиалдар жөнүндө маалымат
Аталышы
Дареги

содержание

1
2
3
…
Жетекчи

Туунду жана аффилирленген компаниялар

КомпаЖайниянын
№
гашкан
аталыөлкөсү
шы

Туунду жана Башка уюштуруучуаффилирлардын/акционерленген комлердин аталышы
Иштин
паниядагы
жана алардын
түрү
компания- туунду жана аффинын үлүшү
лирленген компа(%)
ниялардагы үлүшү

1
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Туунду жана
аффилирленген компанияларга
карата стратегиялык
пландар
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Иштеп жаткан комитеттер
№

Комитеттердин
аталышы

Курамы/
Аты-жөнү/Позициясы

Кызмат
орду

Улуттук банк менен
макулдашылган күн

содержание

1

».
5. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы
№50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу
боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда
кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар
жөнүндө» жобонун:
1) 5.2.7-пункту төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен
толукталсын:
«Кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды
төлөө/ордун жабуу мөөнөтү кечиктирилгендиги үчүн кошумча төлөм
(айыптык төлөм, туум) мөөнөтү кечиктирилген суммага жана айкын
мөөнөтүнө жараша эсептелинет.»;
2) 5.3.7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.3.7. Күрөө жөнүндө келишимге наркын көрсөтүү менен коюлуп
жаткан мүлктүн толук тизмектелиши, ошондой эле сертификаттар,
күбөлүктөр жана эгерде болгон болсо башка техникалык документтер
кошо тиркелет. Күрөө жөнүндө келишим жазуу жүзүндө таризделүүгө
жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз
Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында
катталууга тийиш. Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу жөнүндө келишим
милдеттүү түрдө ыйгарым укуктуу органда мамлекеттик каттоодон
өтүүгө тийиш.
Күрөө жөнүндө келишимдин түп нускаларынын саны ыйгарым
укуктуу органда нотариалдык жактан күбөлөндүрүү жана каттоодон
өтүү үчүн тараптардын санына шайкеш келүүгө тийиш.»;
3) Жобо төмөнкү мазмундагы 7.3.4-пункт менен толукталсын:
«7.3.4. Кредиттик союз карызгердин-жеке адамдын, анын
ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкердин
«проблемалуу кредити» боюнча күрөө предметинен өндүрүүнү
44

жүргүзүү жол-жобосун баштоо жөнүндө билдирме жөнөткөндөн
15 күн өткөндөн кийин, айыптык төлөмдөрдү, туумдарды чегерүүнү
токтотууга тийиш.»;
4) Жобого карата 1-тиркемеде:
II -главанын 6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күрөө
жөнүндө келишимдин Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органында каттоодон өткөндүгүн тастыктаган
документтер.».
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 «Финансылык кызмат
көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын
кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүү
киргизилсин:
−− жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Финансылык
кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо
тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:
1) 20-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
«Бул пунктунун талаптары финансы-кредит уюмдары тарабынан
кредит портфели күрөө катары сунушталган учурларга таркатылбайт.»;
2) 21-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«21. ФКУ, кызмат көрсөтүүлөрүнөн керектөөчүлөрдү кредиттөө
учурунда ак ниеттүүлүк, ачык-айкындуулук, тактык, карыз алуучуларга
карата өнөктөштүк мамиле жасоо, алардын экономикалык
таламдарын жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу, ошондой
эле төмөнкү талаптардын сөзсүз аткарылышын камсыз кылуу
сыяктуу жоопкерчилик менен кредиттөө принциптерин так сактоого
милдеттүү:».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 20-февралындагы
№ 2019-П-15/7-3-(НПА)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун
күчүн жоготкон катары таануу 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. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн
жоготкон катары таанылсын:
−− 2002-жылдын 26-апрелиндеги № 20/1 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкында күрөө менен иш алып барууну уюштуруу боюнча»
убактылуу жобо жөнүндө» токтому;
−− 2006-жылдын 23-мартындагы № 7/3 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкында күрөө менен иш алып барууну уюштуруу боюнча
убактылуу жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө» токтому.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтына
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялагандан кийин Кыргыз Республикасынын укуктук
ченемдик актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы
үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине
жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
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4. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы бул
токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын,
Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн
тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Бухгалтердик эсепке алуу
жана отчеттуулук башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 25-февралындагы
№ 2019-П-07/8-2-(ДКП)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 4,50 пайыз өлчөмүндө
белгиленсин.
2. Токтом 2019-жылдын 26-февралынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө
маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом
кабыл алынгандан кийинки бир жумуш күнү ичинде жарыялышын
камсыз кылсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын Экономика башкармалыгын түздөн түз
тескөөгө алган мучөсүнө жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 27-февралындагы
№ 2019-П-14/9-4-(ПС)

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. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган толуктоолор (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. 2021-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кире турган
7-1-пунктун эске албаганда, токтом расмий жарыялангандан 15 (он
беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
4. Электрондук акча менен эсептешүү системасынын
операторлору, коммерциялык банктар-электрондук акча эмитенттери
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содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын
30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында
электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
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содержание

2021-жылдын 1-январына чейин өз ишин 7-1-пунктунун талаптарына
ылайык келтирсин.
5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш
алып баруу бөлүмү ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарын, «Банктар аралык
процессинг борбору» ЖАКты, «Төлөм системасынын операторлору
ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана электрондук
акча менен эсептешүү системасынын операторлорун тааныштырсын.
7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын 27-февралындагы
№ 2019-П-14/9-4-(ПС)
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы
№ 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун:
−− 6-пункту төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:
«Электрондук акча менен эсептешүүнүн локалдык системасы
– Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук
акчалардын жүгүртүлүшүн камсыз кылган банк жана башка
институттардын,
аппараттык-техникалык
каражаттардын,
эрежелердин жана жол-жоболордун жыйындысы.
Улуттук төлөм системасынын электрондук акча менен эсептешүү
боюнча оператору – төлөм системасынын оператору лицензиясына
ээ Кыргыз Республикасынын юридикалык жак-резиденти, анын
базасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
электрондук акча менен эсептешүүлөрдүн бардык локалдык
системалары ортосунда интеграция жүзөгө ашырыла турган
«бирдиктүү терезе» түзүлөт.»;
−− 3-главасы төмөнкү мазмундагы 7-1-пункт менен толукталсын:
«7-1. Электрондук акча менен эсептешүү системасы, электрондук
акча аркылуу операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу бирдиктүү
тейлөөнү, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча өз ара
маалымат алмашуу жана ошол маалыматты Кыргыз Республикасынын
аймагында колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш.
Кыргыз Республикасынын аймагындагы электрондук акча менен
эсептешүүнүн локалдык системасында колдонулуучу программалык
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жана техникалык каражаттар, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү
жүргүзүүдө улуттук төлөм системасынын электрондук акча менен
эсептешүү операторунун аппараттык-программалык комплексинин
функцияларына дал келүүгө тийиш.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 27-февралындагы
№ 2019-П-10/9-5-(НПА)

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк
иштери жөнүндө» мыйзамынын 17, 20 жана 68-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы
№ 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жайгаштырылышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом 2019-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.
4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы
ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн
тааныштырсын.
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5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Финансы статистикасы
жана маалымдоо башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына
жүктөлсүн.
Т. Абдыгулов
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Төрага
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Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын «27» февраляндагы
№ 2019-П-10/9-5-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын
25-августунда кабыл алынган № 26/5 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
токтомуна сунуш кылынган төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин.
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик банктык отчет» жөнүндө жобонун:
−− 1-тиркемесинин:
−− 5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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Баланстык отчет
А. Активдер
Б. Милдеттенмелер
В. Капитал
Г. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
Д. Банктын башка активдерин жана
башка милдеттенмелерин чечмелөө
Е. Улуттук банк алдында
милдеттенмелер
Ж. Банктын активдерин
жайгаштыруу
З. Банк тарабынан «ислам
терезесинин» алкагында ишке
ашырылган операциялар тууралуу
отчет
И. Өлкөлүк белгиси боюнча банктын
милдеттенмелерин тартуу
5 1-бөлүк К. Өлкөлүк белгиси боюнча банктын
милдеттенмелерин (чет өлкө
валютасында) тартуу
Л. Өлкөлүк белгиси боюнча
капиталды тартуу
М. Кыргыз Республикасынын
областтарына тармактар боюнча
берилген кредиттердин көлөмү
Н. Кыргыз Республикасынын
областтары боюнча кредиттерди
тобокелдик деңгээли боюнча
классификациялоо
О. Кыргыз Республикасынын
областтарына тартуу булактары
боюнча депозиттердин көлөмү
П. Кыргыз Республикасынын
областтары боюнча коммерциялык
банктардын башка маалыматтары
Р. Депозиттер жөнүндө маалымат

»;
−− 2-тиркеменин:
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Ай
сайын

Отчеттук мезгил
аяктагандан
кийинки 5 (беш)
жумуш күн
ичинде

Чейрек
сайын

Чейрек
сайын
Чейрек
сайын
Чейрек
сайын
Ай
сайын

Отчеттук мезгил
аяктагандан
кийинки 5 (беш)
жумуш күнү
ичинде
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−− «Баланстык отчет» деген 1-бөлүгү төмөнкү мазмундагы «Р»
деген бөлүкчө менен толукталсын:
«
(миң сом)

Маалымат үчүн:
а) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
киреше
б) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
чыгаша

»;
−− «Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк
отчет» деген 36-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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Р. Депозиттер жөнүндө маалымат

Статьянын аталышы
Суммасы Саны
1. Жеке адамдардын депозиттери, анын ичинде:
а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер;
б) мөөнөттүү депозиттер;
в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери;
г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери.
2. Юридикалык жактардын депозиттери (ислам
принциптеринен тышкары), анын ичинде:
а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер;
б) мөөнөттүү депозиттер;
в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери;
г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери.
3. Жеке ишкерлердин депозиттери, анын ичинде:
а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер;
б) мөөнөттүү депозиттер;
в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери;
г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери.
4. Акча которуу системалары боюнча камсыздандыруу
депозиттери
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____________________
банктын аталышы
____________________
карата абал боюнча
мезгил-мезгили менен берилүүчү
____________________
регулятивдик банктык отчет
банктын коду

36-БӨЛҮК
АКТИВДЕР, МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ ЖӨНҮНДӨ
КҮНДӨЛҮК ОТЧЕТ

содержание

(миң сом)
Көрсөт
күчтүн
коду

Көрсөткүчтүн аталышы

Бардыгы
болуп

анын ичинде
чет
улуттук
өлкө
валювалютатада
сында

1000
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1021
1022
1023

АКТИВДЕР, бардыгы болуп
Кассадагы жана банкоматтардагы нак акча
каражаттары
Жолдо келе жаткан нак акча каражаттары
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп
Банк-резидент эместердеги корреспонденттик
эсептер
Баалуу металлдар
Банктардагы чет өлкө валютасындагы
корреспонденттик эсептер
Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсептери
Банктардагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Банктардагы жана башка финансы-кредит
уюмдарындагы – резидент эместердеги жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Улуттук банктагы депозиттер
Банктардагы депозиттер
Башка финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер
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1024
1031
1032
1033
1034
1035
1041
1042
1051
1052
1053
1054
1055
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1071
1072
1073
1074
1081

Банктардагы жана башка финансы-кредит
уюмдарындагы-резидент эместердеги депозиттер
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана
жергиликтүү бийлик органдары тарабынан
чыгарылган баалуу кагаздар
Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган
баалуу кагаздар
Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу
кагаздар
Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
Резиденттердин баалуу кагаздарынын
адилеттүү наркын корректировкалоо
Резидент эместердин баалуу кагаздарынын
адилеттүү наркын корректировкалоо
Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылып алынган баалуу кагаздар
Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча
сатылып алынган баалуу кагаздар
Башка кардар-резиденттер менен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу
кагаздар
Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылып алынган баалуу кагаздар
Башка финансы-кредит уюмдарыменен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу
кагаздар
Банктарга кредиттер
Башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер
Коммерциялык уюмдарга кредиттер
Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер
Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер
Банк-резидент эместерге кредиттер
Кардар-резидент эместерге кредиттер
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместерге
кредиттер
Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча дисконт
Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча
дисконт
Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер
боюнча дисконт
Резидент эместерге кредит боюнча дисконт
Инвестициялар жана банктарга финансылык
катышуулар
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1093
1094
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1097

1101
1102
1103
1104
1105
1111
1112
1113
1114

Инвестициялар жана башка финансы-кредит
уюмдарына финансылык катышуулар
Инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарга
финансылык катышуулар
Улуттук банкта депозиттер боюнча алууга чегерилген
пайыздар
Банктарда депозиттер боюнча алууга чегерилген
пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдарда депозиттер боюнча
алууга чегерилген пайыздар
Банктарда жана башка финансы-кредит
уюмдаар-резидент эместерде депозиттер боюнча
алууга чегерилген пайыздар
Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар
Банктардагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар
Банктардагы жана башка финансы-кредит
уюмдарындагы – резидент эместердеги жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
алууга чегерилген пайыздар
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана
жергиликтүү бийлик органдары тарабынан
чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга
чегерилген пайыздар
Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
боюнча алууга чегерилген пайыздар
Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган
баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар
Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу
кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар
Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
боюнча алууга чегерилген пайыздар
Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга
чегерилген пайыздар
Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча
сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга
чегерилген пайыздар
Башка кардар-резиденттер менен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу
кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар
Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга
чегерилген пайыздар
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1115
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1131
1132
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1151
1152
1153
1154
1155

Башка финансы-кредит уюмдарыменен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу
кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар
Банктарга кредиттер боюнча алууга чегерилген
пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер
боюнча алууга чегерилген пайыздар
Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча алууга
чегерилген пайыздар
Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча
алууга чегерилген пайыздар
Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер
боюнча алууга чегерилген пайыздар
Банк-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга
чегерилген пайыздар
Кардар-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга
чегерилген пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместерге
кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар
Баалуу кагаздар боюнча алууга дивиденддер
Чегерилген комиссиялык кирешелер
Позициялык эсеп
Чет өлкө/улуттук валютасын жана баалуу
металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатып алуулар
Улуттук банк менен операциялар боюнча
своп-позиция
Банктар менен операциялар боюнча своп-позиция
Башка кардарлар менен операциялар боюнча
своп-позиция
Резидент эместер менен операциялар боюнча
своп-позиция
Башка финансы-кредит уюмдарыменен операциялар
боюнча своп-позиция
Башка туунду финансылык инструменттер
Резидент эместер менен башка туунду финансылык
инструменттер
Кредиттер жана лизингдер боюнча потенциалдуу
жоготуулардын жана кеткен чыгымдардын ордун
жабууга кам
Кредиттерден жана лизингдерден айырмаланган
башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын
жана кеткен чыгымдардын ордун жабууга кам
Негизги каражаттар
Материалдык эмес активдер
Башка активдер
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содержание

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2031
2032
2033
2034
2035
2036

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп
Банктардын чет өлкө валютасында эсептешүү (лоро)
эсептери
Башка финансы-кредит уюмдарынын
эсептешүү эсептери (Кыргыз
Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)
Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери
Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин
эсептешүү эсептери
Банк-резидент эместердин эсептешүү (лоро)
эсептери
Кардар-резидент эместердин эсептешүү эсептери
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
эсептешүү эсептери
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин
эсептешүү эсептери
Банктардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдарынын талап
боюнча төлөнүүчү депозиттери (Кыргыз
Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)
Коммерциялык уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери
Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап
боюнча төлөнүүчү депозиттери
Банк-резидент эместердин талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери
Кардар-резидент эместердин талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин
талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
Банктардын мөөнөттүү депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдарынын
мөөнөттүү депозиттери (Кыргыз
Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)
Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери
Коммерциялык эмес уюмдардын
мөөнөттүү депозиттери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин
мөөнөттүү депозиттери
Банк-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери
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2037
2038
2039
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2061
2062
2063
2064
2070
2071
2072
2073
2074

Кардар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
мөөнөттүү депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин
мөөнөттүү депозиттери
Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун
эсептери
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун
депозиттери
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин
депозиттери
Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери
Башка Өкмөттүк мекемелердин депозиттери
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана
жергиликтүү бийлик органдарынын кредиттери
Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар
Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар
Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар
Башка кардарлар менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар
Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар
Башка финансы-кредит уюмдарыменен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу
кагаздар
Улуттук банктын кредиттери
Банктардын кредиттери
Башка финансы-кредит уюмдарынын кредиттери
Резидент эместердин кредиттери
Чет өлкө валютасында банктардын эсептешүү (лоро)
эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Башка финансы-кредит уюмдарынын (Кыргыз
Республикасынын Өнүктүрүүфондусунан тышкары)
эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин
эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
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2075
2076
2077
2078
2081
2082

содержание

2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2091
2092
2093
2094

Банк-резидент эместердин эсептешүү (лоро)
эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Кардар-резидент эместердин эсептешүү эсептери
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин
эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Банктардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Башка финансы-кредит уюмдарынын (Кыргыз
Республикасынын Өнүктүрүүфондусунан тышкары)
талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча
төлөөгөчегерилген пайыздары
Коммерциялык уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин
талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздары
Банк-резидент эместердин талап боюнча
төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Кардар-резидент эместердин талап боюнча
төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздары
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин
талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздары
Банктардын мөөнөттүү депозиттер боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздары
Башка финансы-кредит уюмдарынын (Кыргыз
Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)
мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттер
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Коммерциялык эмес уюмдардын
мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
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2095
2096
2097
2098
2099
2101
2102
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2121
2122
2123
2124
2131
2132

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин
мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Банк-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Кардар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин
мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздары
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери
жана кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздар
Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана
кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар
Банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздар
Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздар
Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздар
Башка кардар-резиденттер менен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу
кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар
Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча
сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдарыменен
РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу
кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар
Улуттук банктын кредиттери боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздар
Банктардын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген
пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдарынын кредиттери
боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар
Резидент эместердин кредиттери боюнча
төлөөгө чегерилген пайыздар
Төлөөгө дивиденддер
Чегерилген комиссиялык чыгашалар
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2144
2145
2146
2147
2148
2210
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2211
2212
2213
2214
2215
2220
2221
2222
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2225

Чет өлкө/улуттук валютасын жана баалуу
металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатуулар
Улуттук банк менен операциялар боюнча
своп-позиция
Банктар менен операциялар боюнча своп-позиция
Башка кардарлар менен операциялар боюнча
своп-позиция
Резидент эместер менен операциялар боюнча
своп-позиция
Башка финансы-кредит уюмдарыменен операциялар
боюнча своп-позиция
Башка туунду финансылык инструменттер
Резидент эместер менен башка туунду финансылык
инструменттер
Банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери
көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап
боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсептери
Резидент эмес кардарлардын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Банктардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери
көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү
депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү
депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү
депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Резидент эмес кардарлардын мөөнөттүү депозиттери
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
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Банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери
көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө
кошуп эсептелинген пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген
пайыздар
Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар
Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген
пайыздар
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап
боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген
пайыздар
Резидент эмес кардарлардын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген
пайыздар
Банктардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген
пайыздар
Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар
Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар
Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар
Резидент эмес кардарлардын мөөнөттүү жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар
Башка милдеттенмелер
КАПИТАЛ, бардыгы болуп
Капиталдын эсептери
Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн камдар
Бөлүштүрүлбөгөн пайда
Өтүп жаткан мезгил ичиндеги пайда/чыгым
Кайра баалоо эсептери
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

содержание

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 27-февралындагы
№ 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү
лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө»
токтомунун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө
Кодексинин 138-беренесинин 8-пунктунун жана 139-беренесинин,
«Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму
жөнүндө» Мыйзамынын 19-беренесинин, негизинде жана Кыргыз
Республикасынын «Улуттук банкы, банктар жана банк иштери
жөнүндө» мыйзамынын 17 жана 68-беренелерине таянуу менен
Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (тиркелет):
−− 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1 «Банк ишин
лицензиялоо жөнүндө»;
−− 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ)
«Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын
каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»;
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2016-жылдын 16-мартындагы № 12/3 «Адистештирилген финансы
мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү
тууралуу»;
−− 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/25 токтому менен
бекитилген «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу»;
−− 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/9 «Микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана
алардын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;
−− 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык
компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу»;
−− 2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 «Нак чет өлкө валюталары
менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды
берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»
−− 2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-14/53-8-(ПС) «Төлөм
системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн
төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө» токтому күчүн жоготкон катары
таанылсын.
3. Токтом расмий жарыялангандан күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
5. Банктык эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө
башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы
өкүлчүлүгүн, кредиттик бюролорду, банктык эмес финансы-кредиттик
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уюмдарды жана башка Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
көзөмөлүнө алынган жактарда тааныштырсын.
6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен төлөм
системасынын операторлорун жана төлөм уюмдарын тааныштырсын.
7. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо
башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктар менен чет
өлкөлүк банктын филиалын тааныштырсын.
8. Токтомдун аткарылышына контролдук Банктык эмес
финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгынын ишин
түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө
жүктөлсүн.
Т. Абдыгулов
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Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын «27» февралындагы
№ 2019-П-33/-9-7-(НФКО)
токтомуна карата тиркеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин
лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−− 5-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Лицензия үчүн мамлекеттик алым өлчөмү Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат».
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын
15-июнундагы
№ 2017-П-12/25-10-(НФКУ)
«Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын
каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Адистештирилген
финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы»
ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−− 15-пунктунун 9-пунктчасындагы «төлөм» деген сөздү
«мамлекеттик алым» дегенге алмаштырылсын;
−− 20-пунктунун 6-пунктчасындагы «төлөм» деген сөздү
«мамлекеттик алым» дегенге алмаштырылсын;
−− 69-пунктунун 4-пунктчасынын бешинчи абзацындагы «акчаынын
салынгандыгын» деген сөздү «мамлекеттик алымын» дегенге
алмаштырылсын.
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 16-мартындагы № 12/3 «Адистештирилген финансы
71
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мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Адистештирилген
финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−− 20-пунктунун 6-пунктчасындагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик
алымынын» дегенге алмаштырылсын;
−− 22-пунктунун 6-пунктчасындагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик
алым» дегенге алмаштырылсын.
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/25 токтому менен бекитилген
«Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарды
лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−− 12-пунктундагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик алым» дегенге
алмаштырылсын;
−− 27-пунктунун 5-пунктчасындагы «төлөмдү» деген сөз
«мамлекеттик алым» дегенге алмаштырылсын;
−− 32-пунктундагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик алым» дегенге
алмаштырылсын;
−− 39-пунктундагы «төлөмддөрдү» деген сөз «мамлекеттик
алымдарын» дегенге алмаштырылсын;
−− 44-пунктундагы «төлөмддөрдү» деген сөз «мамлекеттик
алымдарын» дегенге алмаштырылсын;
−− 62-пунктунун 4-пунктчасындагы «төлөмдүн» деген сөз
«мамлекеттик алымдын» дегенге алмаштырылсын;
−− 75-пунктунун 9-пунктчасындагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик
алым» дегенге алмаштырылсын.
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын
9-декабрындагы
№ 76/9
«Микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана
алардын иши жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана
алардын иши жөнүндө» жобонун:
−− 78-пунктунун 5-пунктчасындагы «жыйым/төлөм» деген сөздөр
«мамлекеттик алым» дегенге алмаштырылсын;
−− 83-пунктунун 4-пунктчасындагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик
алым» дегенге алмаштырылсын.
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык
компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык
компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−− 58-пунктунун 6-пунктчасындагы «топтолгон каражаттардын»
деген сөздөр «мамлекеттик алымдын» дегенге алмаштырылсын;
−− 64-пунктунун 4-пунктчасындагы «топтолгон каражаттардын»
деген сөздөр «мамлекеттик алымдын» дегенге алмаштырылсын;
−− 98-пунктунун 4-пунктчасынын бешинчи абзацындагы
«чогултулган акчанын» деген сөздөр «мамлекеттик алымдын» дегенге
алмаштырылсын;
−− 109-пунктунун 4-пунктчасындагы «жыйым» деген сөздөр
«мамлекеттик алымдын» дегенге алмаштырылсын;
−− 120-пунктунун 4-пунктчасындагы «жыйым» деген сөздөр
«мамлекеттик алымдын» дегенге алмаштырылсын;
−− 139-5-пунктунун 6-пунктчасындагы «төлөнгөндүгүн» деген
сөздөр «мамлекеттик алымын» дегенге алмаштырылсын;
−− 140-пунктунун 9-пунктчасындагы «төлөм» деген сөздөр
«мамлекеттик алым» дегенге алмаштырылсын.
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2011-жылдын 27-июлундагы № 40/4 «Нак чет өлкө валюталары менен
алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Нак чет өлкө
валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна
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лицензияларды берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»
жобосунун:
−− 17-пунктунун биринчи жана экинчи абзацтарындагы
«жыйымдын» жана «жыйымдардын»деген сөздөрдү «мамлекеттик
алымдын» дегенге алмаштырылсын;
−− 24-пунктундагы «акы» деген сөз «мамлекеттик алым» дегенге
алмаштырылсын;
−− 44-пунктунун 3-пунктчасындагы «төлөм» деген сөз «мамлекеттик
алым» дегенге алмаштырылсын.
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 24-августундагы № 35/5 «Насыялык бюролордун
ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Насыялык бюролордун
ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−− 16-пунктундагы «жыйым (акы)» деген сөздөр «мамлекеттик
алым» дегенге алмаштырылсын;
−− 30-пунктундагы «төлөм» деген сөздөр «мамлекеттик алым»
дегенге алмаштырылсын;
−− 32-пунктундагы «төлөм» деген сөздөр «мамлекеттик алым»
дегенге алмаштырылсын
9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2018-жылдын 12-декабрындагы № 2018-П-14/53-8-(ПС) «Төлөм
системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Төлөм системасынын
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо
жөнүндө» жобосунун:
−− 26-пунктунун 24-пунктчасындагы «лицензиялык жыйымды»
деген сөздөрдү «мамлекеттик алымды» дегенге алмаштырылсын;
−− 32-пунктунун 6-пунктчасындагы «лицензиялык жыйымдын»
деген сөздөрдү «мамлекеттик алымдын» дегенге алмаштырылсын.
−− 39-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
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«39. Лицензияны кайра тариздетүү үчүн Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык мамлекеттик алым кармалат.»;
−− 43-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«43. Лицензиянын көчүрмөсүн (дубликатын) берүү үчүн Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик алым
кармалат».

75

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому

содержание

«Милдеттүү камдар жөнүндө» жобо тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20, 27 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Төмөнкү Улуттук банк Башкармасынын токтомдору күчүн
жоготкон катары таанылсын:
2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 «Милдеттүү камдар жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу»;
2010-жылдын 19-майындагы № 34/1 «Улуттук банк Башкармасынын
2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 «Милдеттүү резервдер жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү
жөнүндө»;
2014-жылдын 17-февралындагы № 3/2 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2
«Милдеттүү резервдер жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»;
2014-жылдын 23-апрелиндеги № 16/5 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2
«Милдеттүү резервдер жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө»;
2014-жылдын 14-ноябрындагы № 50/2 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым токтомдору жөнүндө»;
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2016-жылдын
20-январындагы
№ 4/1
«Улуттук
банк
Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 «Милдеттүү
камдар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»;
2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-07/25-14-(НПА) «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын
19-мартындагы № 8/2 «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы
№ 43/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө» токтомуна карата тиркеменин 42-пункту.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Экономика башкармалыгы Финансы статистикасы жана
маалымдоо башкармалыгы менен биргеликте бул токтом менен
коммерциялык банктарды тааныштырсын.
5. Токтом 2019-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.
6. Токтомдун
аткарылышын
контролдоо
Экономика
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын 13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-1-(ДКП)
токтомуна карата тиркеме

«Милдеттүү камдар жөнүндө»
ЖОБО

содержание

1-глава.
Жалпы жоболор
1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында
(мындан ары – Улуттук банк) милдеттүү камдарды депондоштуруу
боюнча банктарга карата талаптар, милдеттүү кам өлчөмү,
коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
өнүктүрүү банкы (мындан ары – банк) тарабынан милдеттүү камдык
талаптарды эсептөө жана аткаруу тартиби, ошондой эле милдеттүү
камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө
жана өндүрүү тартиби аныкталган.
Бул жобонун талаптары операцияларды ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде банк операцияларын
ишке ашырууда алар колдонгон иш өзгөчөлүгүн жана терминдерди
эске алуу менен «ислам терезесинин» алкагында операцияларды
жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга таркатылат.
2. Милдеттүү камдар акча-кредит саясатынын инструменттеринин
бири болуп саналат жана ал Улуттук банк тарабынан банк тутумундагы
жалпы ликвиддүүлүк деңгээлин, кыска мөөнөттүү пайыздык чендерди
жана акча топтомдорунун көлөмүн жөнгө салуу максатында
колдонулат.
3. Акча-кредит саясатынын максаттарына ылайык Улуттук банк
Башкармасынын өзүнчө чечимдери менен төмөнкүдөй милдеттүү
камдык талаптардын ченемдери белгиленет:
−− милдеттүү кам өлчөмдөрү (эсептик базанын курамына кирген
милдеттенмелердин ар кандай категориялары үчүн ар башка пайыздык
маани белгилениши мүмкүн);
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2-глава.
Аныктамалар жана терминдер
7. Ушул жобонун максаттарында төмөнкү терминдер колдонулат:
Базалык мезгил – банк ошол мезгил ичинде бул жободо
белгиленген тартипте милдеттүү камдык талаптарды аткарууга
милдеттүү болгон мезгил аралыгы.
Эсептик мезгил – милдеттүү камдар көлөмүн аныктоо үчүн
эсептик база эсептелинүүчү мезгил аралыгы.
Милдеттүү камдар – банк базалык мезгилде Улуттук
банк тарабынан белгиленген шарттарда камдык активдерде
депондоштурууга милдеттүү болгон акча каражаттардын суммасы.
Милдеттүү камдык талаптар – бул банкка карата милдеттүү
камдарды камдык активдерде белгиленген талаптарга ылайык
депондоштуруу боюнча талаптар.
Милдеттүү камдар көлөмүнөн минималдуу чектүү деңгээл – банк
милдеттүү камдык талаптарды аткаруу үчүн күндөлүк негизде камдык
активдерде сактоого милдеттүү болгон акча каражаттардын көлөмү.

79

содержание

−− милдеттүү камдар көлөмүнөн минималдуу чектүү деңгээлинин
өлчөмү;
−− милдеттүү камдарды аткаруу максатында камдык активдерге
киргизилген активдердин катышы жана өлчөмү;
−− милдеттүү камдарды аткаруу үчүн компенсациялоо чени;
−− милдеттүү камдык талаптардын жана милдеттүү камдар
көлөмүнүн минималдуу чектүү деңгээлинин сакталбагандыгы үчүн
айыптык төлөм өлчөмдөрү.
4. Милдеттүү камдык талаптарды аткаруунун базалык мөөнөтү
төрт календардык жуманы түзөт (28 күн).
5. Эсептик базага кирген милдеттенмелердин тизмеси жана түзүмү
Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилет.
6. Банктар банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияны
колдонгон мезгил ичинде милдеттүү камдык талаптарды аткарууга
милдеттүү.
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Милдеттүү камдардын өлчөмү – милдеттүү камдарды эсептөө
үчүн эсептик базага карата колдонулган коэффициент (пайыз
түрүндө).
Эсептик база – бул банктын депозиттик жана башка эсептеринде
эсепке алынган улуттук жана чет өлкө валюталарындагы
милдеттенмелери, ошондой эле башка милдеттенмелер.
Камдык активдер – бул, банктын Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебиндеги акча каражаттарынын, банктын Улуттук
банктагы жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсептериндеги алтын
түрүндөгү активдеринин, ошондой эле банктын банкоматтарындагы
улуттук валютадагы нак калдыктарынын суммасы.

содержание

3-глава.
Милдеттүү камды эсептөө тартиби
8. Милдеттүү кам төрт жумада бир жолу, өтүп жаткан базалык
мезгилдин алгачкы жумуш күнү эсептелинет жана өткөн базалык
мезгилдеги орточо күндүк эсептик базанын жана Улуттук банк
Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттүү кам өлчөмүнүн
негизинде аныкталат.
Милдеттүү камдардын белгиленген мааниси базалык мезгилдин
төрт жумасы ичинде Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилген
тиешелүү жылга карата милдеттүү кам графигине ылайык колдонулат.
9. Милдеттүү камдарды эсептөөдө:
−− эсептик базага кирген валюталык милдеттенмелердин сом
түрүндөгү эквиваленти отчеттук күнгө карата Улуттук банк тарабынан
белгиленген чет өлкө валютасынын сомго карата расмий курсу боюнча
эсептелинет;
−− кардарлардын жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсептери
боюнча сом түрүндөгү эквиваленти отчетту даярдоо күнүнө чейинки
бир күн мурда Улуттук банк тарабынан белгилеген АКШ долларынын
сомго карата расмий курсунун кросс-курсу аркылуу эсептелинген,
баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы тарабынан
акыркы фиксинг (баа аныктоо) боюнча эсептелет.
10. Милдеттүү кам төмөнкү формула боюнча эсептелинет:
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мында OРт – өтүп жаткан базалык мезгилдеги милдеттүү кам;
ОБт-1 – өткөн базалык мезгилдин ар бир күнү үчүн эсептик базага
кирген банктын милдеттенмеси;
Р –Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттүү
кам өлчөмү;
Дт-1 – милдеттүү камды эсептөөдө эске алынган жана ушул
жобонун 4-пунктунда аныкталган өткөн базалык мезгилдеги
календардык күндөрдүн саны.
11. Ушул жобонун 10-пунктуна ылайык эсептелген, банк
жетекчисинин кол тамгасы менен тастыкталган эсептөөлөр, жаңы
базалык мезгилдин алгачкы жумуш күнү саат 12.00гө чейин Улуттук
банкка ушул жобого карата 1-тиркемеге ылайык формада сунушталат.
Ар башка милдеттүү камдык талаптар өлчөмү колдонулган
милдеттенмелердин ар кандай категориялары үчүн эсептөөлөр ушул
жобого карата 1‑тиркемеге ылайык ар бир милдеттенме боюнча
өз-өзүнчө сунушталат. Мында милдеттүү камдардын жалпы көлөмү
милдеттенмелердин бардык категориялары боюнча милдеттүү кам
суммасы катары эсетелет.
12. Эсептөөлөр өз убагында берилбесе, ошондой эле такталбаган
маалымат сунушталган учурда банк Улуттук банктын ченемдик укуктук
актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.
4-глава.
Милдеттүү камдык талаптарды аткаруу тартиби
13. Бүтүндөй базалык мезгил ичинде милдеттүү камдык
талаптардын аткарылышына контролдук төрт жуманы камтыган
мезгилдин акырында жүргүзүлөт. Эгерде базалык мезгил ичинде
камдык активдер менен милдеттүү кам өлчөмүнүн ортосундагы
суммардык айырма оң чыкса же нөлгө барабар болсо, милдеттүү
камдык талаптар аткарылган катары таанылат.
14. Мында банк күндөлүк негизде камдык активдеринин, бирок
банктын банкоматтарындагы улуттук валютадагы нак калдыктарын
81
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эске албаганда, көлөмүн милдеттүү камдар көлөмүнүн минималдуу
чектүү деңгээлинен төмөн эмес өлчөмдө колдоого милдеттүү.
15. Банктын Улуттук банктагы металл эсебиндеги алтын түрүндөгү
активдеринин сом түрүндөгү эквиваленти, Улуттук банк тарабынан
белгиленген АКШ долларынын сомго карата расмий кросс-курсунун
негизинде эсептелген эсептешүүлөрдү жүргүзүлгөнгө чейинки күнү
белгиленген, баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясы
тарабынан аныкталган акыркы фиксинг боюнча эсептелет.
16. Банк милдеттүү камдык талаптарды аткарган учурда милдеттүү
камдарды колдоого алгандыгы үчүн ага төлөм чегерилет. Камдык
активдердеги милдеттүү камдарды аткаргандыгы үчүн төлөм өлчөмү
компенсациялоо ченинин жана милдеттүү кам көлөмүнүн негизинде
аныкталат.
17. Банк тарабынан бүтүндөй базалык мезгил ичинде сыяктуу
эле, күнүмдүк негизде да милдеттүү камдарды сактоо талабы
аткарылбаган учурда, андан ушул жобонун 5-главасында аныкталган
шарттарда милдеттүү камдык талаптардын сакталбагандыгы үчүн
айыптык төлөм өндүрүлөт.
5-глава.
Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн
айыптык төлөмдү эсептөө жана өндүрүү тартиби
18. Милдеттүү камдык талаптарды аткарбагандыгы үчүн айыптык
төлөм суммасы айыптык төлөм ченинин жана базалык мезгил ичинде
банктын камдык активдеринин суммасынын милдеттүү камдардан
орточо күндүк терс четтөөсүнүн негизинде эсептелинет.
19. Милдеттүү камдык талаптардын аткарбагандыгы үчүн айыптык
төлөм төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

мында Шн – милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн
айыптык төлөм;
Ос – камдык активдердин милдеттүү камдан орточо күндүк
четтөөсү;
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мында Шн – милдеттүү камдар көлөмүнүн минималдуу чектүү
деңгээлин сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм;
Ом – Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинин жана
жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсебиндеги алтын түрүндөгү
активдердин милдеттүү камдан күн ичинде орточо четтөөсү;
Рш – Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттүү
камдар көлөмүнүн минималдуу чектүү деңгээлин сактабагандыгы үчүн
айыптык төлөм өлчөмү;
Д – милдеттүү камдар көлөмүнүн минималдуу чектүү деңгээли
сакталбаган күндөрдүн саны.
Милдеттүү камдар көлөмүнүн минималдуу чектүү деңгээлин
сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм суммасын эсептөө мисалы ушул
жобого карата 2-тиркемеде келтирилген.
22. Банк тарабынан банкоматтардагы улуттук валютадагы
нак акча калдыктары боюнча такталбаган маалыматтар берилген
шартта, базалык мезгилдин башталышынан берки милдеттүү кам
көлөмү, банкоматтардагы улуттук валютадагы нак калдыктарды эске
83
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Рш – Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген милдеттүү
камдык талаптардын сакталбагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү;
Д – базалык мезгилдеги календардык күндөрдүн саны, б.а. 28 күн.
Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык
төлөм суммасын эсептөө мисалы 2-тиркемеде келтирилген.
20. Милдеттүү камдар көлөмүнүн минималдуу чектүү деңгээлинин
сакталбагандыгы үчүн айыптык төлөм суммасы милдеттүү камдардын
минималдуу чектүү деңгээлин сактабагандыгы үчүн айыптык
төлөм өлчөмүнүн жана банктын Улуттук банктагы корреспондентик
эсебиндеги каражаттар суммасынын жана банктын Улуттук банктагы
жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсебиндеги алтын түрүндөгү
активдеринин күндөлүк терс четтөөсүнүн негизинде эсептелинет.
21. Милдеттүү камдардын минималдуу чектүү деңгээлин
сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм суммасы төмөнкү формула
боюнча эсептелет:
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алуусуз кайрадан эсептелинет жана кемчилик аныкталгандан кийинки
бир жыл ичинде банкоматтардагы улуттук валютадагы нак акча
калдыктары милдеттүү камдык талаптардын сакталышын эсептөөдө
эске алынбайт.
23. Банктын Улуттук банк менен түзүлгөн корреспонденттик
мамилелер жөнүндө келишиминде башкасы белгиленбесе, банкка
тиешелүү билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки эки жумуш күнү ичинде
милдеттүү камдык талаптардын жана милдеттүү камдар көлөмүнүн
минималдуу чектүү деңгээлин сактабагандыгы үчүн андан акцептсиз
тартипте айыптык төлөм өндүрүлөт.
24. Банктын милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы анын
ишине максаттуу текшерүүнү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат.
25. Милдеттүү камдык талаптарды бир нече жолу (экиден көп
жолу) кайталап же үч ай ичинде бир нече ирет бузууга жол берүү ошол
банкка атайы режим киргизүү үчүн негиз болуп саналат.
6-глава.
Өзгөчө шарттар
26. Эгерде Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү токтомунда
башкасы каралбаса, банкка тике банктык көзөмөлдүк режими же
болбосо убактылуу администрация режими киргизилген мезгил ичинде
милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн андан айыптык
төлөм өндүрүлбөшү мүмкүн.
27. Улуттук банк Башкармасы банк тутумунун бүтүндүгүн жана
туруктуулугун камсыз кылуу, система тобокелдигине жол бербөө,
банктын ликвиддүүлүгүн колдоого алуу жана аманатчылардын
кызыкчылыгын коргоо максатында, аманатчылардын каражаттары
жана банк тутумунун туруктуулугуна потенциалдуу коркунучтарды
жаратышы мүмкүн болгон финансылык кыйынчылыктарга
дуушарланган айрым коммерциялык банктарга карата милдеттүү
камдык талаптар өлчөмүн, эсептөө регламентин жана милдеттүү
камдык талаптардын сакталышын кайра карап чыгууга укуктуу.
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1

2

Милдеттенмелер
Кыргыз Республикасынын
МөөнөтЭсептик
Өкмөтүнүн жана жергиликтүү
түү депобаза
бийлик органдарын эсептери
зиттери
(1+2+3+4)
жана депозиттери
3
4
5

6

Милдеттүү
кам*

содержание

Коммерциялык банктын жетекчисинин кол тамгасы
Мөөр

Эскертүү: *Милдеттүү кам ушул жобонун 10-пунктуна ылайык эсептелинет.
Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде «ислам терезеси» алкагында
жүзөгө ашырган банктар чектелген/атайын мудараба бүтүмү боюнча банктын эсебинде жайгаштырылган кардарлардын
акча каражаттарын милдеттүү камдык талаптарды эсептөөгө эсепке албайт.
Боелгон тилке толтурулбайт

1 күн
2 күн
3 күн
,,,
28 күн
Базалык мезгил үчүн
орточо

Мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик банктык Эсептешүү Талап боюнотчеттун 36-формасы (күндөлүк) ча төлөнүүчү
эсептер
депозиттери
боюнча калдык

(коммерциялык банктын аталышы)

________дан____________ чейинки мезгил үчүн милдеттүү камды эсептөө
_______________________________

Улуттук банк Башкармасынын
___-жылдын ________________
№______ токтому менен бекитилген,
«Милдеттүү камдар жөнүндө»
жобого карата 1-тиркеме
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Улуттук банк Башкармасынын
_____-жылдын _____________
№ ____ токтому менен бекитилген,
«Милдеттүү камдар жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
п.п

2
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
16.11.2017

Отчеттук
мезгил

86

3
163 160 090
164 138 964
165 200 990
172 755 618
173 011 849
169 036 849
168 011 849
173 731 782
173 421 817
175 723 793
220 361 873
176 886 333

4
10 878 518
11 206 088
10 442 355
10 905 123
10 142 294
10 754 110
9 878 518
11 032 658
10 275 835
8 155 325
9 431 752
10 284 718

БанкоматУлуттук
тардагы
банктагы
каражаткорреспонтардын
денттик
калдыктаэсеп (К)
ры (Б)

Банктын
Улуттук
банктагы
ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын
түрүндөгү
активдер (З)
5
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
6
214 038 609
215 345 052
215 643 345
223 660 741
223 154 143
219 790 959
217 890 367
224 764 439
223 697 652
223 879 118
269 793 626
227 171 051

Камдык
активдер
(А)

7
8
225 447 841 -11 409 232
225 447 841 -10 102 789
225 447 841 -9 804 496
225 447 841 -1 787 100
225 447 841 -2 293 699
225 447 841 -5 656 882
225 447 841 -7 557 474
225 447 841
-683 402
225 447 841 -1 750 189
225 447 841 -1 568 723
225 447 841 44 345 785
225 447 841 1 723 210

Милдеттүү
кам (Р)

Милдеттүү
камдан
четтөлөр
(А-Р)

9
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057
202 903 057

Милдеттүү
камдык
талаптардын минималдуу
өлчөмү
(Р*Морт)

10
257 033
1 235 907
2 297 933
9 852 561
10 108 792
6 133 792
5 108 792
10 828 725
10 518 760
12 820 736
57 458 816
13 983 276

Минималдуу
милдеттүү
камдан
четтөлөр
(Ом)

(сом)

Милдетүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө мисалы
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8
2 151 664
-8 353 059
-54 304 026
-11 958 004
27 878 020
29 361 950
-10 231 670
-10 741 372
-4 411 488
-2 794 017
-10 888 602
5 988 182
-6 784 303
-6 559 364
-9 542 541
-11 383 389
-89 117 012
-3 182 750
37 132

Отчеттук
мезгил

1
2
6
7
13 16.11.2017
227 599 505 225 447 841
14 16.11.2017
217 094 782 225 447 841
15 16.11.2017
171 143 815 225 447 841
16 16.11.2017
213 489 837 225 447 841
17 16.11.2017
253 325 861 225 447 841
18 16.11.2017
254 809 791 225 447 841
19 16.11.2017
215 216 171 225 447 841
20 16.11.2017
214 706 470 225 447 841
21 16.11.2017
221 036 353 225 447 841
22 16.11.2017
222 653 824 225 447 841
23 16.11.2017
214 559 240 225 447 841
24 16.11.2017
231 436 024 225 447 841
25 16.11.2017
218 663 538 225 447 841
26 16.11.2017
218 888 477 225 447 841
27 16.11.2017
215 905 300 225 447 841
28 16.11.2017
214 064 452 225 447 841
Жыйынтыгында
Орто күндүк четтөсү (Ос)
Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм (Шн)

№
п.п

Милдеттүү
кам (Р)

Камдык
активдер
(А)

Милдеттүү
камдан
четтөлөр
(А-Р)

Банктын
Улуттук
БанкоматУлуттук
банктагы
тардагы
банктагы
ээси көрсөкаражаткорреспонтүлбөгөн метардын
денттик
тал эсебинкалдыктаэсеп (К)
деги алтын
ры (Б)
түрүндөгү
активдер (З)
3
4
5
176 886 333 10 713 172
40 000 000
166 009 349 11 085 433
40 000 000
120 200 100 10 943 715
40 000 000
162 976 564 10 513 273
40 000 000
204 302 185 9 023 676
40 000 000
204 526 117 10 283 674
40 000 000
164 245 032 10 971 139
40 000 000
163 245 032 11 461 437
40 000 000
169 245 032 11 791 321
40 000 000
170 341 146 12 312 678
40 000 000
163 602 026 10 957 213
40 000 000
180 701 404 10 734 620
40 000 000
168 150 573 10 512 965
40 000 000
167 823 064 11 065 413
40 000 000
164 572 618 11 332 681
40 000 000
163 072 618 10 991 834
40 000 000
Минималдуу
милдеттүү
камдан
четтөлөр
(Ом)

17 793

9
10
202 903 057 13 983 276
202 903 057 3 106 292
202 903 057 -42 702 957
202 903 057
73 507
202 903 057 41 399 128
202 903 057 41 623 060
202 903 057 1 341 975
202 903 057
341 975
202 903 057 6 341 975
202 903 057 7 438 089
202 903 057
698 969
202 903 057 17 798 347
202 903 057 5 247 516
202 903 057 4 920 007
202 903 057 1 669 561
202 903 057
169 561

Милдеттүү
камдык
талаптардын минималдуу
өлчөмү
(Р*Морт)
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Милдеттүү камдан четтөө эсебинин формуласы:
О=А−Р, мында
А - банктардын камдык активдери
Р - милдеттүү кам
Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө формуласы:
Шн=Ос*Рш/100/360*Д, мында
Шн - милдеттүү камдарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм
Ос - милдеттүү камдан камдык активдердин эсебинен орто күндүк четтөөсү
Рш - милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү (мында 15 пайыз)
Д - базалык мезгилде календарлык күндөрдүн саны (учурда 28 күн)
Милдеттүү камдардын минималдуу көлөмүнөн четтөнүн эсебин формуласы:
Ом=(К+З)-Р*Mорт, мында
К - Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби
З - банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдер
Р - милдеттүү кам
Mорт - милдеттүү камдын көлөмүнөн минималдуу деңгээл (мында 90 пайыз)
Милдеттүү камдык талаптардын минималдуу деңгээлин сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө формуласы:
Шн=Ом*Рш/100/360*Д, мында
Шн - милдеттүү камды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм
Ом - милдеттүү камдын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен жана банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын
түрүндөгү активдеринен күндөлүк четтөөсү
Сп - милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү (мында 15 пайыз)
Д - милдеттүү камдык талаптардын минималдуу көлөмү сакталбаган күндөрүнүн саны
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-2-(ДКП) токтому

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20,
27 жана 68-беренелерине жана Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому менен
бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Банктар үчүн милдеттүү камдарды эсептөө базасында
камтылган милдеттенмелер боюнча төмөнкүдөй милдеттүү кам
өлчөмдөрү белгиленсин:
1) улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча – улуттук
валютадагы милдеттенмелерди эсептөө базасында камтылган
сумманын 4,00 пайызы деңгээлинде;
2) армян драмы, белорусь рубли, казак теңгеси, кытай Жэньминьби
юани жана орус рублиндеги милдеттенмелер боюнча – армян драмы,
белорусь рубли, казак тенгеси, кытай Жэньминьби юани жана орус
рублиндеги милдеттенмелерди эсептөө базасында камтылган
сумманын 4,00 пайызы деңгээлинде;
3) ушул пункттун 2 пунктчасында көрсөтүлгөндөрдү эске
албаганда, чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча – ошол
чет өлкө валюталарындагы милдеттенмелерди эсептөө базасында
камтылган сумманын 14,00 пайызы деңгээлинде;

89

содержание

Банктар үчүн милдеттүү камдык
талаптардын ченемдери тууралуу

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

4) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча
милдеттенмелери боюнча, – ошол милдеттемелерди эсептөө
базасында камтылган сумманын нөль пайызы деңгээлинде.
2. Милдеттүү камдык талаптарды сактоо максатында,
камдык активдерге киргизилген активдердин төмөнкү өлчөмдөрү
белгиленсин:
1) банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги
акча каражаттарынын өлчөмү ушул пунктчада көрсөтүлгөн
каражаттарынын жалпы көлөмүнүн 100,00 пайыз деңгээлинде;
2) банктардын Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсебиндеги алтын түрүндөгү активдердин өлчөмү ушул
пунктчада көрсөтүлгөн активдердин жалпы көлөмүнүн 100,00 пайыз
деңгээлинде;
3) банктардын банкоматтарындагы улуттук валютадагы нак акча
калдыктарынын өлчөмү ушул пунктчада көрсөтүлгөн каражаттардын
жалпы суммасынын 30,00 пайыз деңгээлинде.
3. Тиешелүү мезгил аралыгына белгиленген милдеттүү камдар
көлөмүнөн минималдуу чектүү деңгээли 80,00 пайызы өлчөмүндө
белгиленсин.
4. Банктардын милдеттүү камдарды аткаруу үчүн компенсациялоо
чени нөл пайыз деңгээлинде белгиленсин.
5. Милдеттүү камдык талаптар аткарбагандыгы үчүн банктарга
Улуттук банктын базалык мезгил ичиндеги эсептик ченинин орточо үч
эселенген өлчөмүндө айыптык төлөм белгиленсин.
6. Милдеттүү камдар көлөмүнөн минималдуу чектүү деңгээлин
сактабагандыгы үчүн банкка Улуттук банктын тиешелүү күнгө карата
эсептик ченинин үч эселенген өлчөмүндө айыптык төлөм белгиленсин.
7. Милдеттүү
камдарды
эсептөө
үчүн
колдонулган
милдеттенмелердин тизмеги (кошо тиркелет) бекитилсин.
8. Төмөнкү токтомдор күчүн жоготкон катары таанылсын:
−− 2008-жылдын 30-сентябрындагы № 36/2 «Милдеттүү резервдик
(камдык) талаптарды сактагандыгы үчүн банктарга компенсациялык
төлөмдөрдүн өлчөмүн кайра кароо тууралуу»;
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−− 2010-жылдын 15-сентябрындагы № 73/3 «Милдеттүү
резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттемелердин тизмегин
бекиттүү тууралуу»;
−− 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 50/1 «Банктардын милдеттүү
камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө»;
−− 2014-жылдын 8-декабрындагы № 54/1 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 50/1
«Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө»
токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу»;
−− 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/7 «Коммерциялык
банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө»;
−− 2017-жылдын 25-октябрындагы № 2017-П-07-45-4-(ДКП)
«Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык толөм
өлчөмү тууралуу».
9. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
10. Экономика башкармалыгы Финансы статистикасы жана
маалымдоо башкармалыгы менен биргеликте бул токтом менен
банктарды тааныштырсын.
11. Токтом 2019-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.
12. Токтомдун
аткарылышын
контролдоо
Экономика
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк
Башкармасынын
2019-жылдын 13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-2-(ДКП)
токтомуна карата тиркеме

Милдеттүү камдарды эсептөө үчүн банктардын
милдеттенмелеринин тизмеги*
№

Милдеттенме- Көрсөтлердин түрү күч коду
2011
2012

содержание

2013
1

Эсептешүү
эсептери

2014
2016
2017
2018
2022
2023

2

Талап боюнча
төлөнүүчү
депозиттер

2024
2025
2027
2028
2029

Көрсөткүчтүн аталышы
Башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү
эсептери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү
фондусунан тышкары)
Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери
Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери
Кардар-резидент эместердин эсептешүү эсептери
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
эсептешүү эсептери
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин эсептешүү эсептери
Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери (Кыргыз Республикасынын
Өнүктүрүү фондусунан тышкары)
Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап
боюнча төлөнүүчү депозиттери
Кардар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери
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Милдеттенме- Көрсөтлердин түрү күч коду
2032
2033
2034
3

Мөөнөттүү
депозиттер

2035
2037
2038
2039

4

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн,
Социалдык
фондусунун
жана жергиликтүү бийлик
органдарынын
эсептери жана
депозиттери

2041
2042
2043
2044
2045
2046
2211

5

Талап боюнча
төлөнүүчү
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери

2212
2213
2214
2215

Көрсөткүчтүн аталышы
Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү
депозиттери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү
фондусунан тышкары)
Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери
Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери
Кардар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун
мөөнөттүү депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери
Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун
эсептери
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун
депозиттери
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери
Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери
Башка Өкмөттүк мекемелердин депозиттери
Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча
төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап
боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсептери
Резидент эмес кардарлардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери
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№

Милдеттенме- Көрсөтлердин түрү күч коду
2221

6

Мөөнөттүү
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсептери

2222
2223
2224
2225

Көрсөткүчтүн аталышы
Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери
Резидент эмес кардарлардын мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери

содержание

*Эсептөө базасына кирүүчү милдеттенмелердин тизмегинде
банктардын депозиттери эске алынбайт.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-3-(ДКП) токтому

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын
68-беренесине жана Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын
13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-1-(ДКП)
токтому
менен
бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык, Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. 2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом 2019-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.
4. Токтомдун
аткарылышын
контролдоо
Экономика
башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк
Башкармасынын
2019-жылдын 13-мартындагы
№ 2019-П-07/10-3-(ДКП)
токтомуна карата тиркеме

2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги

содержание

Эсептик мезгил аралыгы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Базалык мезгил аралыгы

башталышы

аягы

башталышы

аягы

10.12.2018
07.01.2019
04.02.2019
04.03.2019
01.04.2019
29.04.2019
27.05.2019
24.06.2019
22.07.2019
19.08.2019
16.09.2019
14.10.2019
11.11.2019

06.01.2019
03.02.2019
03.03.2019
31.03.2019
28.04.2019
26.05.2019
23.06.2019
21.07.2019
18.08.2019
15.09.2019
13.10.2019
10.11.2019
08.12.2019

07.01.2019
04.02.2019
04.03.2019
01.04.2019
29.04.2019
27.05.2019
24.06.2019
22.07.2019
19.08.2019
16.09.2019
14.10.2019
11.11.2019
09.12.2019

03.02.2019
03.03.2019
31.03.2019
28.04.2019
26.05.2019
23.06.2019
21.07.2019
18.08.2019
15.09.2019
13.10.2019
10.11.2019
08.12.2019
05.01.2020
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 14-мартындагы
№ 2019-П-12/11-1-(НПА) токтому

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына
өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
капиталынын жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо
боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтому;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү
түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому.
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтына
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
97

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
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чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо
башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды,
адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын
финансы компаниясы» ачык акционердик коомун, Улуттук банктын
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.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
№ 2019-П-12/11-1-(НПА)
токтомуна тиркеме

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
капиталынын адекваттуулугунун (шайкештигинин) стандартын
аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын
адекваттуулугунун (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча
нускоонун:
−− 2.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.4. Банктын финансылык туруктуулугун жана ишинин
туруктуулугун сактоо максатында, дивиденддерди төлөө үчүн «банк
капиталынын кошумча запасын» («капитал буфери» индекси) колдоо
жөнүндө талап белгиленет. «Капитал буфери» индекси суммардык
капиталдын жетиштүүлүгүн (шайкештиги) коэффициентин эсептөө
сыяктуу эле аныкталат. «Капитал буферинин» индексинин мааниси
Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет.».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү
түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана
талаптар жөнүндөгү жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга
тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндө»
жобонун:
−− 13.1-1-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 25-мартындагы
№ 2019-П-07/15-1-(ДКП)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24, 28 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 4,50 пайыз өлчөмүндө
белгиленсин.
2. Токтом 2019-жылдын 26-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө
маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом
кабыл алынгандан кийинки бир жумуш күнү ичинде жарыялышын
камсыз кылсын.
4. Токтомдун
аткарылышын
контролдоо
Экономика
башкармалыгын ишин түздөн түз тескөөгө алган Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мучөсүнө жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2019-жылдын 29-мартындагы
№ 2019-П-12/17-3-(НПА) токтому

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. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын коммерциялык
банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу
талаптар жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом 2019-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирет.
4. Банктарды көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо
башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды,
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кыргыз
банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Улуттук банктын
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын «29» мартындагы
№ 2019-П-12/17-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык
банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө
боюнча минималдуу талаптар жөнүндө»
ЖОБО

1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
(мындан ары – коммерциялык банктар) милдеттүү түрдө сактоого
тийиш болгон ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу
талаптар белгиленген.
Жобонун талаптары бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде
банктык операцияларды жүзөгө ашырууда атайы терминологияны
эске алуу менен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга,
анын ичинде «ислам терезесине ээ» банктарга (мындан ары –
банктар) таркатылат.
2. Жободо төмөнкү аныктамалар колдонулган:
Ликвиддүүлүк көрсөткүчү – бул, банктын ликвиддүүлүк
тобокелдигинин бир же бир нече мүнөздүү деңгээлин аныктаган
көрсөткүч.
Баланстык ликвиддүүлүк тобокелдиги – банк күндөлүк
ишине же анын финансылык абалына, б.а. күндөлүк же күтүлүп
жаткан кирешерлерге жана капиталга зыян келтирүүсүз күндөлүк
жана/же келечекте керектелүүчү акча каражаттарынын натыйжалуу
түшүүсүн камсыз кылууга жөндөмдүү болбогондугунан улам
ликвиддүү активдердин же акча каражаттардын жетишсиздигинен
өз милдеттенмелерин аткара албагандыктан банктын жоготууга
дуушарлануу ыктымалдыгын түшүндүрөт. Баланстык ликвиддүүлүк
тобокелдиги аларды төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда бүтүмдөр
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боюнча милдеттенмелерди каржылоо, контртагенттердин
талаптарынын, камсыздоо боюнча талаптардын ордун акча
каражаттары менен жабуу мүмкүнчүлүгүнүн төмөндөшүнө
байланыштуу. Баланстык ликвиддүүлүк тобокелдиги ликвиддүүлүк
тобокелдигинин негизги түрү болуп саналат.
Рыноктук ликвиддүүлүк тобокелдиги – рынок чөйрөсү анчалык
өнүкпөгөндүгүнөн жана/же рынок коньюнктурасы начарлагандыгынан
банк активди рыноктук баада дароо сата албаган тобокелдик.
2-ГЛАВА.
Ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөөдө Директорлор
кеңешинин жана банк Башкармасынын милдеттери

содержание

§1. Тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли
3. Банктын Директорлор кеңеши банк үчүн алгылыктуу
ликвиддүүлүк тобокелдик деңгээлин белгилөөгө жана банк
Башкармасы, ошондой эле ликвиддүүлүктү тескөө жагында иш алып
барган тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөр/кызматкерлер ликвиддүүлүк
тобокелдигин аныктоо, баа берүү, мониторинг жүргүзүү жана
контролдоо боюнча мыйзам талаптарын жана ички жол-жоболорду
так аныктоосун жана сактоосун камсыз кылууга тийиш.
4. Банктын Директорлор кеңеши төмөнкү факторлорду эске алуу
менен тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлин аныктайт:
−− банктын бизнес-стратегиясын, финансылык жоболорун,
ошондой эле потенциалдуу каржылоону эске алуу менен адаттагы
шарттарда жана өзгөчө учурларда банк өзүнө кабыл алууга жөндөмдүү
баланстык ликвиддүүлүк тобокелдигинин деңгээлин так аныктоо.
Банктын тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли
банктын системалык маанилүүлүгүнө дал келүүгө тийиш. Банктын
ликвиддүүлүктү тескөө жагында иш алып барган тиешелүү түзүмдүк
бөлүмдөрү/кызматкерлери баланстык ликвиддүүлүктүн банк үчүн
артыкчылыктуу болгон тобокелдик деңгээлин так түшүнүүгө жана
сактоого, ошондой эле аларга мониторинг жүргүзүүгө тийиш;
−− банктын өз ликвиддүүлүгүн адаттагы шарттарда кылдаттык
менен тескөө милдеттенмеси, ошондой эле узак мөөнөт ичинде,
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бир же андан жогору ай ичинде, тышкы таасирлерге туруштук берүү
мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш;
−− тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли орун
алышы мүмкүн болгон тобокелдиктер менен пайда ортосундагы өз ара
байланышты эске алуу менен ликвиддүүлүк тобокелдиги булактарына
баа берүүнү чагылдырууга тийиш.
5. Тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээли,
ликвиддүүлүк тобокелдигинин ар кандай аспекттерин кийин
контролдоо максатында сапаттык жана сандык көрсөткүчтөрдү
пайдалануу менен документке катталууга жана түзүлүүгө тийиш.
6. Улуттук банк ликвиддүүлүк тобокелдигине (жана мындай
тобокелдиктин кандай болбосун өзгөрүүсүнө) карата катыш боюнча
банктын тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлинин
негиздүүлүгүнө баа берүүгө укуктуу. Эгерде Улуттук банк банктын
тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлин белгиленгенден
жогору бааласа (банк үчүн мүмкүнчүлүктүү деңгээлден жогору),
Улуттук банктын талабы боюнча банк тобокелдикти кабыл алуу
мүмкүнчүлүгүнүн артыкчылыктуу деңгээлин кароого алуусу жана
белгилөөсү зарыл.
7. Банктын Директорлор кеңеши банк өзүнө кабыл алган
ликвиддүүлүк тобокелдигинин деңгээли жана ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөөгө алынышы үчүн толук жоопкерчилик тартат.
§ 2. Банктын Директорлор кеңешинин ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө боюнча укуктары жана милдеттери
8. Банктын Директорлор кеңеши ликвиддүүлүк тобокелдигин
тескөө системасын түзүү, ликвиддүүлүк тобокелдигинин түзүмүн
аныктоо, банктын талапка ылайык иш алып баруусу, анын масштабы,
татаалдыгы жана өлчөмү үчүн жоопкерчилик тартат.
9. Банктын Директорлор кеңеши колдонуудагы ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө системасына/түзүмүнө, анын ичинде өзгөрүү
жүргөн учурда, ошондой эле ликвиддүүлүк тобокелдигине таасирин
тийгизиши мүмкүн болгон банктын иш багыттары өзгөргөн учурда
талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт.
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10. Банктын Директорлор кеңеши ликвиддүүлүк тобокелдигин өз
учурунда тескөө максатында, айрым ыйгарым укуктарды банктын
Активдерди жана пассивдерди тескөө комитетине же башка ушул
сыяктуу комитеттерге өткөрүп берүүгө укуктуу. Бирок ыйгарым
укуктарды өткөрүп берүү Директорлор кеңешин жана анын мүчөлөрүн
ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө процессинин жүргүзүлүшүн
камсыз кылган, ошондой эле аларга милдеттер жүктөлгөн бардык
комитеттердин ишине шайкеш ички контролдук системасын уюштуруу
боюнча милдеттерден бошотпойт.
11. Ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча функцияларды
натыйжалуу ишке ашыруу үчүн Активдерди жана пассивдерди тескөө
комитетинин курамына казыналыктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн,
кеңеш берүү укугунда тобокелдик-менеджментинин жана банктын
ликвиддүүлүк тобокелдигин аныктаган башка негизги бөлүмдөрүнүн
кызматкерлери жана/же алардын ишин түздөн-түз тескөөгө алган
банк Башкармасынын мүчөлөрү камтылууга тийиш. Активдерди жана
пассивдерди тескөө комитети да ликвиддүүлүк тобокелдигине баа
берүү жана анын тескөөгө алынышы үчүн түздөн-түз жооп берген
тобокелдик-менеджменти кызматынын маалыматына негизденет.
12. Банктын Директорлор кеңеши, ликвиддүүлүк тобокелдигин
натыйжалуу тескөө үчүн системалар жана ресурстар боюнча жетиштүү
тажрыйбага жана билимге ээ, ликвиддүүлүк тобокелдигин өлчөө, ага
мониторинг жүргүзүү жана контролдоо үчүн жооптуу компетенттүү
жетекчиликти дайындоого тийиш.
13. Директорлор кеңеши анда ликвиддүүлүктү тескөө боюнча
маселелер да камтылган банктын жалпы саясатын жана белгиленген
жетиштүү ликвиддүүлүк деңгээлин колдоо максатында, тобокелдикти
кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлине ылайык ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө саясатын кароого алат жана бекитет.
14. Банктын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө саясаты банк
ишине жана адаттагы шарттарда сыяктуу эле, стресс жагдайларында
да ликвиддүүлүктү керектөөсүнө ылайык келүүгө тийиш.
Банктын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө саясатында кеминде
төмөнкү негизги аспекттер чагылдырылууга тийиш:
а) ликвиддүүлүк тобокелдигин кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;
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б) банктын төмөнкүлөр боюнча негизги стратегиясына ылайык
максаттары жана милдеттери:
−− банкта алгылыктуу ликвиддүүлүк деңгээлин колдоо үчүн
зарыл болгон диверсификациялоо жана каржылоо булактарынын
туруктуулугунун деңгээли;
−− ар башка ишкердик чөйрөсүндө ликвиддүүлүктү тескөө ыкмасы;
−− жумуш күнү ичинде ликвиддүүлүктү тескөө ыкмасы;
−− жол берилген минималдуу ликвиддүүлүк деңгээли (лимит);
−− каражаттардын агылып кирүүсүн жана чыгуусун күндөлүк
негизде өлчөө жана мониторинг жүргүзүү, ошондой эле күндөлүк
ликвиддүүлүктү керектөөнү контролдоо жана милдеттенмелердин
аткарылышын камсыздоо үчүн банктын активдеринин жана
милдеттенмелеринин ордун жабуу мөөнөттөрүнүн ажырымына ар
жумалык мониторинг жүргүзүү;
−− зарыл ликвиддүүлүктү болжолдоо;
−− депозит базасынын жана башка карыздык каражаттардын
түзүмү жана банк Башкармасынын анын туруктуулугун баалоосу;
−− акча рыногунда карыз алышуу мүмкүнчүлүгү;
−− активдердин сапатына карата талаптар;
−− баланстан тышкаркы милдеттенмелерди аткаруу;
−− ликвиддүүлүк каатчылыгы орун алышы мүмкүндүгүн
пландаштыруу;
−− чет өлкө валюталарындагы ликвиддүүлүктү тескөө;
−− ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөөгө алынышын ички
контролдоо;
−− зарыл башкаруучулук отчету.
в) ыйгарым укуктарды, милдеттерди жана отчеттун түзүмүн
так белгилөө менен ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча
милдеттер;
г) ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө системасы – ликвиддүүлүк
тобокелдигин өлчөө, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана отчет
берүү үчүн системаларды жана инструменттерди колдонуу, анын
ичинде:
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−− ликвиддүүлүктүн ар кандай лимиттерин жана коэффициенттерин
белгилөө (мисалы, ликвиддүүлүктүн максаттуу коэффициенттери,
ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча дал келбөөчүлүк лимиттер,
кредиттердин депозиттерге карата катышы ж.б.);
−− колдонуудагы методдорду, сценарийлерди жана жол берүүлөрдү
кошо алганда, акча каражаттарынын жылышын болжолдоо жана
ликвиддүүлүктү стресс-тесттен өткөрүү үчүн негиздер;
−− ликвиддүүлүк тобокелдиги боюнча башкаруучулук отчетун
берүү системасы.
д) күтүүсүз жагдайларга каралган каржылоо планы, анда
орун алышы мүмкүн болгон жагдайларга каралган ыкмалар жана
стратегиялар камтылууга тийиш.
15. Директорлор кеңеши банктын бекитилген жалпы
стратегиясынын ликвиддүүлүктү тескөө бөлүгүнүн экономикалык,
финансылык жана операциялык стандарттарга жана шарттарга
ылайык келүүсүн кароого алат.
Ликвиддүүлүк тобокелдигинин натыйжалуу жана шайкеш тескөөгө
алынышын камсыз кылуу максатында банктын Директорлор кеңеши
туруктуу негизде, жыл ичинде кеминде бир жолу, зарылчылык келип
чыккан учурда тиешелүү корректировкаларды киргизүү менен банктын
стратегиясын жана саясатын кароого алат.
16. Банктын Директорлор кеңеши ликвиддүүлүк тобокелдигин
тескөө процессинин бүтүндүгүн камсыз кылган шайкеш ички
аудит системасынын уюштурулушу үчүн жоопкерчилик тартат.
Ушул максаттарда банктын Директорлор кеңеши ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө процессин жана анын натыйжалуулугун
контролдоо функцияларынын жүзөгө ашырылышын камсыз кылган
ички контролдук системасын түзөт.
Банктын Директорлор кеңеши ички контролдуктун көз
карандысыздыгын жана компетенттүүлүгүн, ошондой эле алардын
функцияларынын банктын операциялык ишкердигинен өзүнчө ишке
ашырылышын камсыз кылат.
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17. Банк Башкармасы банктын ликвиддүүлүк тобокелдигин жөнгө
салуу стратегияларынын, саясаттарынын жана жол-жоболорунун
жүзөгө ашырылышы үчүн жоопкерчилик тартат.
18. Банк Башкармасы алардын функцияларына банктын
ликвиддүүлүгүнүн абалы тууралуу отчеттун өз учурунда жана шайкеш
түзүлүшү жана сунушталышы кирген айрым түзүмдүк бөлүмдөрдүн
ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин белгилөөгө тийиш.
19. Банк Башкармасы өз учурунда жана туруктуу негизде
жаңы жана потенциалдуу проблемалар, ошондой эле келечекте
кыйынчылыктарды шартташы мүмкүн болгон тышкы рыноктордо
шарттардын өзгөрүүсү тууралуу маалыматтарды алууга тийиш.
20. Банк Башкармасы өз учурунда жана туруктуу негизде жаңы
жана потенциалдуу проблемалар тууралуу банктын Директорлор
кеңешине маалымдап турууга тийиш, атап айтканда:
−− каржылоо наркынын жогорулашы (белгиленген чектүү деңгээл);
−− ар башка төлөө мөөнөтү менен каржылоо өлчөмүн жогорулатуу;
−− каржылоо булактарынын бир жерге топтолушу;
−− каржылоонун олуттуу бөлүгү келип түшкөн рыноктордо терс
өзгөрүүлөр;
−− альтернативалуу каржылоо булактары;
−− белгиленген лимиттерден кыйла же узак убакыт бою артышы;
−− милдеттер жүктөлбөгөн, жогору ликвиддүү активдер
камдарынын олуттуу өзгөрүүсү/азайышы;
−− күрөөлүк камсыздоо болуп саналган активдердин рыноктук
баасынын потенциалдуу төмөндөшүнөн улам же башка себептер
боюнча кошумча камсыздоо талаптарынын жогорулатылышы;
−− тышкы рыноктордо келечекте кыйынчылыкка алып келиши
мүмкүн болгон шарттардын өзгөрүшү.
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§ 4. Ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөөгө көз
карандысыз баа берүү жана аудит
21. Банкта ишкердиктин бүтүндүгүн, аныктыгын жана
негиздүүлүгүн камсыз кылуу үчүн ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө
процесстерине мезгил-мезгили менен баа берилип турууга тийиш.
Баа берүү тиешелүү көндүмдөргө жана билимге ээ, операциялык
ишкердиктен көз карандысыз кызматкерлер/эксперттер, ички же
тышкы аудиторлор тарабынан жүргүзүлүүгө тийиш.
Банк Башкармасы өз учурунда жана туруктуу негизде Директорлор
кеңешине ишке ашырылган баа берүү жыйынтыгы тууралуу
маалымдап туруусу зарыл.
22. Ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө процессине баа берүүдө
кеминде төмөнкүлөр камтылууга тийиш:
−− ликвиддүүлүк тобокелдигин аныктоо, өлчөө, мониторинг
жүргүзүү жана аны кыскартуу боюнча ички системалардын жана
жол-жоболордун шайкештиги;
−− ликвиддүүлүк тобокелдигин контролдоо мүмкүнчүлүгүн берген
ликвиддүүлүк параметрлери боюнча ар кандай ички лимиттердин
негиздүүлүгү;
−− акча каражаттарынын жылышына талдап-иликтөөлөрдү
жүргүзүү үчүн колдонулуп жаткан сценарийлердин жана жол
берүүлөрдүн конструктивдүүлүгү;
−− ликвиддүүлүк
тобокелдиги
жөнүндө
сунушталган
маалыматтардын бүтүндүгү жана жетиштүүлүгү;
−− ликвиддүүлүктү колдоо үчүн белгиленген эрежелерди жана
жол-жоболорду аткаруу.
Директорлор кеңеши жана банк Башкармасы ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө процессине баа берүү учурунда аныкталган
кандай болбосун үзгүлтүктөрдү же проблемаларды өз учурунда жана
натыйжалуу четтетүүгө тийиш.
Ички аудит туруктуу негизде ликвиддүүлүктү тескөө боюнча
ички контролдук системасынын жетиштүү жана натыйжалуу ишке
ашырылышын текшерип турууга тийиш.
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3-ГЛАВА.
Ликвиддүүлүк тобокелдигин аныктоо, өлчөө,
мониторинг жүргүзүү жана контролдоо

23. Банкта ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө процесси өзүндө
төмөнкү элементтерди камтыйт:
а) аларга карата банк ликвиддүүлүк тобокелдигин аныктоо,
өлчөө, мониторинг жүргүзүү жана контролдоо үчүн ички лимиттерди
белгилеген, ыңгайлаштырылган инструменттер жана параметрлер
топтомун пайдалануу;
б) ликвиддүүлүк жана тобокелдик позицияларынын потенциалдуу
чабал жерлерин аныктоо үчүн алдын алуу индикаторлорун иштеп
чыгуу жана колдонууга киргизүү;
в) Директорлор кеңешине орун алган жана потенциалдуу
ликвиддүүлүк проблемалары жөнүндө отчетторду жана ликвиддүүлүк
тууралуу башка маалыматтарды өз убагында жана натыйжалуу
сунуштоо системасын түзүү.
24. Банк өз ликвиддүүлүк тобокелдигин өлчөө жана
талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн банк жетекчилигине
ликвиддүүлүктүн ыкчам позицияларын жана ликвиддүүлүктүн
түзүмдүк дал келбөөсүн түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген, ошондой эле
банктын ар кандай таасирлерге туруштук берүүсүн аныктай алган ар
кандай параметрлерди колдонууга тийиш.
Ликвиддүүлүк параметрлери төмөнкү иштерди аткарууга шарт
түзүүгө тийиш:
−− банктын акча каражаттарынын келечекте жылышын болжолдоо
жана адаттагы жагдайда сыяктуу эле, алгылыксыз жагдайлар
орун алган шартта, ошондой эле ар башка мезгил аралыгында да
каржылоонун потенциалдуу дал келбөөчүлүктөрүн аныктоо (акча
каражаттарынын жылышын болжолдоо ыңгайлуу жана таанылган
жол берүүлөргө негизденүүгө тийиш, алар талапка ылайык документ
түрүндө таризделип, мезгил мезгили менен каралып, бекитилет);
−− сейрек кездешүүчү мүнөзгө ээ тобокелдиктерди кошо
алганда, банктын баланстык жана баланстан тышкаркы түзүмүнө
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жана коммерциялык ишине мүнөздүү потенциалдуу ликвиддүүлүк
тобокелдигине баа берүү, анын ичинде шарттуу милдеттенмелер;
−− банктын каржылоону тартуу мүмкүнчүлүгүнө, ошондой эле
негизги каржылоо булактарынын бири боюнча анын чабал жерлери
же концентрациялануусуна баа берүү;
−− банктын валюта курстарынын өзгөрүүсүнөн улам ликвиддүүлүк
тобокелдигин аныктоо.
25. Банк өз түзүмүнө, ишинин татаалдыгына жана тобокелдик
мүнөзүнө ылайык келген параметрлерди жана инструменттерди
пайдаланууга тийиш. Тобокелдикти өлчөө үчүн төмөндө келтирилген
ликвиддүүлүк параметрлери колдонулушу мүмкүн:
−− негизги контрагенттерден тартылган каражаттардын
концентрациялануу деңгээли (көлөмүнө карабастан жеке адамдардан
жана юридикалык жактардан тартылган каражаттарды кошо алганда)
же негизги каржылоо инструменттери жөнүндө маалымат (мисалы,
баалуу кагаздардын ар кандай түрлөрүн чыгаруу аркылуу);
−− келишилген мөөнөттөрдүн негизинде төлөө мөөнөтү боюнча
дал келбөөчүлүктөргө, ошондой эле акча каражаттарынын агылып
кирүү жана агылып чыгуу динамикасы жөнүндө жол берүүлөргө
талдап-иликтөөлөр;
−− экономикалык кооптуу жагдайлар орун алган шартта кошумча
ликвиддүүлүктү тартуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүү үчүн банктын
ликвиддүүлүгүнүн өлчөмү, түзүмү жана резерв мүнөзү тууралуу
маалымат;
−− башка коэффициенттер жана көрсөткүчтөр (кредиттердин
депозиттерге карата катышы), топ ичинде ачык позициялар жана
карыз алышуулар, своп коэффициенттери (банктын улуттук
валютадагы ликвиддүүлүктү керектөөсүн каржылоо максатында
чет өлкө валютасынан көз карандылыгын өлчөө үчүн), банктын
коммерциялык ишине дал келген келишимдик жана келишимден
тышкаркы механизмдери жана милдеттенмелери.
26. Банк, ликвиддүүлүккө байланыштуу олуттуу тобокелдиктерди
табуу үчүн ликвиддүүлүк параметрлери аларга шилтеме
келтирген туруктуу депозиттер көлөмүнүн улам төмөндөшү
сыяктуу маалыматтарга же тенденцияларга утурумдук негизде
талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү.
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27. Банк ликвиддүүлүк параметрлери боюнча лимиттерди
белгилейт, алар ликвиддүүлүк тобокелдигинин деңгээлине мониторинг
жүргүзүү жана контролдоо үчүн колдонулат. Лимиттер топтому
банктын коммерциялык ишине жана анын тобокелдикти кабыл алуу
мүмкүнчүлүгүнө ылайык келүүсү зарыл.
28. Ликвиддүүлүк тобокелдигинин параметрлери боюнча
белгиленген лимиттер күндөлүк ликвиддүүлүктү тескөө үчүн
колдонулууга, ошондой эле банктын экономикалык алгылыксыз
шарттар орун алган учурда ишин улантуусун камсыздаган деңгээлде
белгиленүүгө тийиш.
29. Банк ликвиддүүлүк тобокелдиги параметрлери боюнча
белгиленген лимиттердин сакталышын камсыз кылууга жана
алар алдын ала ашкере тобокелдикти жана/же ликвиддүүлүк
тобокелдигинин шайкеш эмес тескөөгө алынышын билдирген
индикаторлор катары кызмат кылган өзгөчө учурлар же бузууга жол
берүүлөр тууралуу отчетторду даярдоо жана сунуштоо тартибин
белгилөөгө тийиш. Ликвиддүүлүк тобокелдиги параметрлери боюнча
белгиленген лимиттер жана отчетторду даярдоо, сунуштоо тартиби
боюнча тиешелүү жол-жоболор жыл ичинде кеминде бир жолу кароого
алынууга же зарыл учурларда жыл ичинде каралып турууга тийиш.
§ 4. Ликвиддүүлүктүн артышы тобокелдигин
алдын ала билдирүү индикаторлору
30. Банкта тобокелдиктин жогорулоосун баштапкы эле
баскычтарда аныктоого мүмкүндүк берген жана ликвиддүүлүк
тобокелдиги боюнча ар кандай позициялардагы тобокелдиктердин
өсүшүн жана/же каржылоону потенциалдуу керектөөсүн билдирген
индикаторлор (мындан ары – алдын ала эскертүү индикаторлору)
иштелип чыгууга тийиш.
Алдын ала эскертүү индикаторлору, банк жетекчилиги тарабынан
тиешелүү чаралар кабыл алынышы жана орун алган тобокелдиктин
банкка карата таасирин басаңдатуу үчүн кандай болбосун терс
тенденцияларды аныктоону жана баа берүүнү камсыз кылууга тийиш.
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Ликвиддүүлүктүн ашкере тобокелдигин алдын ала эскертүү
индикатору катары ички маалыматтар сыяктуу эле, бүтүндөй система
боюнча маалыматтар пайдаланылышы мүмкүн.
31. Ашкере тобокелдикти алдын ала эскертүү индикаторлору
сапаттык же сандык болушу ыктымал жана өзүндө кеминде
төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
−− потенциалдуу өзгөрүлмөлүү пассивдер/милдеттенмелер
аркылуу каржылоодо активдердин өсүшү;
−− активдердин жана пассивдердин (милдеттенмелердин),
ошондой эле каржылоо булактарынын концентрацияланышы;
−− валюталардын дал келбөөчүлүктөрүнүн өсүшү;
−− каржылоо наркынын жогорулоосу;
−− ордун жабуу мөөнөтү боюнча, өзгөчө 1 айга чейинки ж.б. кыска
мөөнөттүү убакыт аралыгында терс ажырымдардын жогорулашын
тастыктаган акча каражаттардын жылышынын көрсөткүчтөрүнүн же
ликвиддүүлүктүн түзүмдүк позицияларынын начарлоосу;
−− милдеттенмелердин ордун жабуунун орточо салмактанган
мөөнөтүнүн кыскарышы;
−− ченемдердин маанисинин ички же Кыргыз Республикасынын
коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон
экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жободо белгиленген
лимиттерге ыктоо учурлары же болбосо белгиленген лимиттерден
ашуусу;
−− белгилүү бир ишкана, бизнес түрү, продукт же банк ишине
байланыштуу, милдеттенмелерди аткарбай коюу жагдайларынын
өсүшү, пайда алып келбеген кредиттердин өсүшү же чыгым тартуу
менен иш алып баруу сыяктуу терс тенденциялар же тобокелдиктин
өсүшү;
−− пайда алуу көрсөткүчүнүн, активдер сапатынын жана банктын
жалпы финансылык абалынын кыйла начарлоосу;
−− жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет сайттарда
банк тууралуу терс маалыматтын болушу;
−− кредиттик рейтингдин төмөндөшү (болгон болсо);
−− контрагенттердин кредиттер боюнча кошумча камсыздоо
сунуштоо талабы же камсыздоосуз каржылоону сунуштоо боюнча
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жаңы бүтүмдөргө келишүүдөн же болбосо узак мөөнөткө каржылоодон
баш тартуу;
−− банк-корреспонденттерден жеткиликтүү кредиттик линиялардын
кыскарышы;
−− талап боюнча төлөнүүчү депозиттерди алуу тенденциясынын
күч алышы;
−− мөөнөттүү депозиттерди мөөнөтүнөн мурда алуунун көбөйүшү;
−− кыйла
узак
мөөнөттүү
каржылоодон
пайдалануу
кыйынчылыктары.
32. Банкта, активдерди кайра сатып алууну, финансылык
продукттар боюнча ликвиддүүлүктү кошумча колдоону, камсыздоо
талаптарынын күчөтүлүшүн же акчалай формадагы маржаны көбөйтүү
талабынын коюлушун шартташы мүмкүн болгон баланстан тышкаркы
операциялар жана шарттуу милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин
өсүшүн же ликвиддүүлүктүн өзгөрүшүн аныктоого мүмкүндүк берген
кошумча индикаторлор белгиленүүгө тийиш.
§ 4. Маалымат системалары
33. Банкта Директорлор кеңешине, банк Башкармасына
жана бул багытта жоопкерчиликтүү башка кызматкерлерге банк
ликвиддүүлүгүнүн абалы жөнүндө маалыматтын өз учурунда жана
так берилишин камсыз кылууга багыталган ишенимдүү маалымат
системасы болууга тийиш.
Маалымат системалары Директорлор кеңешине жана банк
жетекчилигине ликвиддүүлүккө карата проблемаларды аныктоого,
ошондой эле ликвиддүүлүк каатчылыгы орун алган учурда, анын
ичинде Улуттук банктын талаптары сакталбаган мезгилде жагдайды
контролдоого көмөктөшүүгө тийиш.
34. Маалымат системалары банкка кеминде төмөнкүлөргө
көмөктөшүүсү зарыл:
−− өзүнчө сыяктуу эле, топтолгон негизде да бардык валюталардагы
ликвиддүүлүккө мониторинг жүргүзүүгө;
−− төлөө мөөнөтү, каржылоо булагынын түрү, контрагент ж.б.
сыяктуу ар кандай аспекттер көз карашынан каржылоо булактары
боюнча концентрациялануу деңгээлин көрсөтүүгө;
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−− шарттуу милдеттенмелер жана баланстан тышкаркы
операциялар боюнча мүмкүнчүлүктүү жаңы талаптарды кошо алганда,
ликвиддүүлүк тобокелдигинин бардык булактарын чагылдырууга;
−− күн ичинде сыяктуу эле, ай ичинде жана андан да узак мезгил
аралыгында жана алар ортосунда ликвиддүүлүк позицияларын
эсептөөгө;
−− тобокелдиктерди ичтен тескөө максаттарында, ликвиддүүлүккө
байланыштуу ар кандай чектөөлөрдү жана коэффициенттерди,
анын ичинде банк мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик
актыларынын талаптарын эсептөөгө жана болжолдоого;
−− банк ичинде ликвиддүүлүк тобокелдигине мониторинг жүргүзүү.
Банк Башкармасы ар кайсы алуучуларга отчет берүү тартибин
жана мезгил аралыгын кошо алганда, отчет берүү параметрлерин,
ошондой эле отчеттордун даярдалышы үчүн жооптуу адамдарды
аныктоого тийиш.
35. Ликвиддүүлүк тобокелдигинин тескөөгө алынышына баа
берүү, ликвиддүүлүктү керектөөнүн зарыл деңгээлин өлчөө жана
ликвиддүүлүк тобокелдигин контролдоо үчүн отчеттордо анык
маалымат камтылууга тийиш.
Келип чыккан проблемаларды аныктоого мүмкүндүк берүү
жана лимиттердин бузууга жол берилишин чектөө үчүн отчеттордо
ликвиддүүлүк тобокелдигин ичтен тескөө сыяктуу эле, ченемдик
регулятивдик талаптарды сактоо максаттарында, белгиленген
лимиттери менен ликвиддүүлүктүн күндөлүк позициялары камтылууга
тийиш.
Ликвиддүүлүк тобокелдиги лимиттеринен арткан шартта,
белгиленген лимиттерди сактоого тиешелүү жөнгө салуу чаралары
боюнча чечимдерди кабыл алуу, чектүү маанилерди негиздүү
кароого алуу жана отчетторду сунуштоо үчүн башкаруу органынын
компетенциясына жараша жогору турган жетекчиликке маалымдап
туруу зарыл.
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36. Банк акча агымдарына негизденүү менен ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөөгө тийиш. Сандык өлчөө жана талдап-иликтөөлөр
жетиштүү болууга жана анда төмөнкү учурда колдонулууга тийиш
болгон ар күндүк, ар жумалык, ар айлык жана ар жылдык, ошондой
эле башка убакыт аралыгында активдер, милдеттенмелер, баланстык
жана баланстан тышкаркы позициялар тарабынан түзүлүүчү акча
агымдарын камтууга тийиш:
−− күнүмдүк негизде адаттагыдай ишти жүзөгө ашырууда таза
каржылоо керектөөсүнө мониторинг жүргүзүү;
−− бүтүндөй сценарийлер түрүнө негизденген акча агымына
туруктуу негизде талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү.
37. Акча агымдарынын базасында ликвиддүүлүктү өлчөө өзүндө
банктын акча каражаттарынын агылып чыгышына карата агылып
кирүүсүнө, келип чыккан баланстык жана баланстан тышкаркы
активдерге жана милдеттенмелерге баа берүү, ошондой эле
каржылоонун потенциалдуу таза тартыштыгын аныктоо максатында
анын активдеринин ликвиддүү наркына баа берүүнү жүргүзүү
камтылууга тийиш.
Банктар күндөлүк ишти жүргүзүү шарттарында сыяктуу эле,
кандайдыр бир жагдайларда да күтүлүп жаткан акча каражаттарынын
агылып кирүүсүнө жана агылып чыгуусуна баа берүүгө жана аны
аныктоого тийиш. Болжолдоолор келечекте ишке ашуу мүнөзүнө
ээ болууга жана алар акыл ченемдүү өбөлгөлөргө жана ыкмаларга
негизденүүгө тийиш. Ликвиддүүлүк тобокелдигин аныктоодо, өлчөөдө,
мониторинг жүргүзүүдө жана контролдоодо төмөнкүлөр эске алынууга
тийиш:
−− активдер жана милдеттенмелер боюнча акча агымы;
−− шарттуу милдеттенмелерге жана баланстан тышкаркы
позицияларга тиешелүү орун алышы мүмкүн болгон жагдайлар;
−− чет өлкө валютасындагы активдер жана милдеттенмелер;
−− негизги иш багыттар жана анын түрлөрү, анын ичинде
корреспонденттик, депозитардык жана эсептик.
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38. Акча агымдарын болжолдоодо ар кандай факторлор эске
алынууга жана алар ар кайсы мезгил аралыгы үчүн өз-өзүнчө
түзүлүүгө тийиш, анын ичинде:
−− ликвиддүү каражаттарын керектөө жана бир күндүк чекте
каржылоо потенциалын өзгөртүү зарылчылыгы келип чыккан учурда;
−− ликвиддүүлүктү бир күн ичинде, ошондой эле бирден көп күн,
ошондой эле бир жылга чейинки кыска мөөнөттүү мезгил аралыгына
каржылоо потенциалын керектөө зарылчылыгы келип чыккан учурда;
−− бир жылдан жогору мөөнөткө ликвиддүүлүктү кыйла узак мөөнөт
ичинде керектөө;
−− жагдайларга, ишкердик түрүнө жана стратегияларга
байланыштуу ийкемдүүлүк факторлору, алар банктын ликвиддүүлүктү
топтоо боюнча потенциалына олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн.
39. Банк күндөлүк негизде каржылоо керектөөсү үчүн зарыл болгон
жетиштүү деңгээлдеги акча каражаттары менен камсыз кылууга же
болбосо өз активдеринин же башка каржылоо булактарынын эсебинен
жетиштүү өлчөмдөгү акча каражаттарынан арылтуу мүмкүнчүлүгүнө
ээ болууга тийиш.
40. Каржылоо керектөөсү банктын активдеринин жана
милдеттенмелеринин ордун жабуу мөөнөтүнүн ырааттуулугу боюнча
бааланат.
Баланстык жана баланстан тышкаркы активдер жана
милдеттенмелер боюнча бардык акча агымдары алардын ордун жабуу
мөөнөттөрүн эске алып, ар бир убакыт чегинде агылып кирүүдөн
агылып чыгууну алып салуу менен бөлүштүрүлүүгө тийиш.
Дал келбестиктердин кумулятивдик таза позициясы кийинки
убакыт чегиндеги дал келбестиктердин таза позицияларынын өсүү
жыйынтыгын кошуу менен алынат, алар банкка ар бир убакыт чегинде
каржылоонун келечектеги таза керектөөсүнө баа берүүгө шарт түзөт.
41. Ордун жабуу мөөнөттөрүнүн профилинде убактылуу
диапазондордун жетиштүү саны камтылууга тийиш, бул банк өз
кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү ликвиддүүлүк
керектөөсүнө байкоо жүргүзүүсү үчүн зарыл.
Кыска мөөнөттүү келечекке (өзгөчө овернайт мөөнөттөрү жана
бир жумалык мөөнөт үчүн) – бир күндүк, андан кийин башка мезгил
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аралыгы үчүн – кеңири жана кыйла кылдат белгиленген убакыт чегин
пайдалануу зарыл.
42. Банк, алардын түзүмдүк баланстык позициялары менен
шартталган ликвиддүүлүктүн потенциалдуу проблемаларынын
келип чыгышын алдын алуу максатында, орто мөөнөттүү жана андан
узагыраак убакыт чеги үчүн дал келбестиктер позициясын кароосу
зарыл.
43. Банк кыскараак убакыт чегинде, өзгөчө кийинки күн, жети күн
жана бир ай үчүн акча каражаттарынын таза агылып чыгышы боюнча
өз кумулятивдик позициялары үчүн ички лимиттерди белгилөөгө
тийиш.
44. Мөөнөттөр боюнча дал келбестиктерге карата лимиттер
ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча саясатта чагылдырылууга
тийиш. Банк лимиттерди жыл ичинде бир жолу кароого алат, ал
эми зарылчылык келип чыккан учурда жыл ичинде лимиттерди
корректировкалап, өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн.
45. Акча агымдары келишимде каралган мөөнөттөргө ылайык
аныкталышы мүмкүн, бирок төмөнкү аспекттерди кароо менен акча
агымдарынын ишенимдүү (айкын) болжолдоосун түзүү максатында,
айкын шарттарды эске алуу зарыл болгон башка белгилердин
негизинде баа берилүүгө тийиш болгон акча агымдары келип чыгышы
мүмкүн:
−− келечекте баланстын өсүшү;
−− келечекте ордун жабуу каралган активдердин жана
милдеттенмелердин ордун жабуу коэффициенти боюнча күтүүлөр;
−− камсыздалган каржылоону алуу үчүн күрөө катары
пайдаланылышы мүмкүн болгон ликвиддүү активдердин сапаты жана
үлүшү;
−− овердрафттардын ордун жабуу жана талап боюнча төлөнүүчү
эсептерден каражаттарды алуу сыяктуу, так белгиленген ордун
жабуу мөөнөтүнө ээ эмес активдердин жана милдеттенмелердин
динамикалык мүнөздөмөсү;
−− баланстан тышкаркы активдер жана милдеттенмелер боюнча
потенциалдуу акча агымдары;
−− чет өлкө валюталарынын конвертацияланышы;
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−− эсептешүү мөөнөттөрүн жана убакыт айрымасынын таасирин
эске алуу менен жүгүртүүдөгү карыздык баалуу кагаздарды жүзөгө
ашыруу үчүн талап кылынган убакыт;
−− каржылоо булагынан пайдалануу.
46. Банк корреспонденттик, депозитардык жана эсептешүү
кызматтарды сунуштоосунун анын акча агымдарына таасирин
жөнгө салууга тийиш. Мында банк аларда тике катышуучу болуп
саналган төлөм жана эсептешүү системаларында белгиленген эсеп
жүзөгө ашырылбай калган учурларда иш-аракеттер/жол-жоболор
тартибин иштеп чыгууга жана аны так сактоого тийиш, ошондой эле
ликвиддүүлүк керектөөсүн жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу
зарыл.
47. Акча агымдарын болжолдоодо банк кыска мөөнөт ичинде
жана ыңгайлуу шарттарда каржылоодон пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө
таасирин тийгизиши мүмкүн болгон жалпы экономикалык жана
рыноктук тенденцияларды эске алууга тийиш.
48. Банктар ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө саясатында акча
агымдарын болжолдоого баа берүү үчүн пайдаланылган негиз салуучу
шарттарды жана алардын негиздерин документ түрүндө каттоого
тийиш. Шарттар жана алардын негиздери жетекчилик тарабынан
бекитилүүгө жана туруктуу негизде каралууга тийиш.
49. Банк болжолдоолорду түзүүдө колдонгон ыкмаларда рынокто
учурда орун алган жагдайдын динамикасы эске алынууга жана
алардын коммерциялык ишинин өзгөчөлүгүн жана татаалдыгын эске
алуу менен ыңгайлаштырылууга тийиш.
50. Акча агымдарына карата динамикалык өбөлгөлөрдү кабыл
алууда банк айкын жана буга чейинки маалыматтарды иликтеши
мүмкүн.
§ 6. Диверсификация же каржылоодон
пайдалануу мүмкүнчүлүгү
51. Адаттагы шарттарда сыяктуу эле, тышкы таасирлер орун
алган шартта да каражаттарды ишенимдүү алууну камсыздоо үчүн
банктар ликвиддүүлүктүн кыска, орто жана узак мөөнөттүү келечекте
диверсификациялык же туруктуу булактарынын бүтүндөй спектрин
колдонушу жана тиешелүү рыноктордон пайдалануу мүмкүнчүлүгүн
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камсыздоосу зарыл. Банкка каражаттарын сунуштаган жана\же
жайгаштырган жактар менен өз ара байланышты чыңдоо үчүн, банк
талаптагыдай чараларды көрүүсү жана каржылоо рыногунда өз
катышуусун чындоосу зарыл.
52. Банк жеткиликтүү булактардан жана наркы боюнча
банктын шарттары үчүн мүмкүн болуучу каражаттарды тез тартуу
мүмкүнчүлүгүн баалоого тийиш. Мында банк, банктын каражаттарды
тартуу жана негиздүү болушу зарыл болгон мониторинг жүргүзүү
жөндөмдүүлүгүнө таасир берген негизги факторлорду аныктоосу
зарыл.
53. Банк үчүн ликвиддүүлүктүн маанилүү булагынан болуп
банктар аралык акча рыногу эсептелет. Банк тарыхый маалыматтарга
да негизденүү менен бул рынокко карыздык каражаттарды тартуу
мүмкүнчүлүгүн баалоосу зарыл. Банк, туруктуу ликвиддүүлүктү
камсыздоо үчүн күн сайын жана жумалык негизде - улуттук жана
чет өлкө валюталарын дүңүнөн каржылоодо керектөө лимиттерин
жөнгө салуусу жана белгилөөсү зарыл. Мында, банктар аралык акча
рыногунан карыздык каражаттарды керектөөсүн тесттен өткөрүүсү
зарыл.
54. Банк, банктар аралык акча рыногунан каражаттарды тартуу
боюнча лимиттерди белгилөөдө, банктын өлчөмү, рыноктун
сыйымдуулугу, банктын рыноктогу үлүшү, контрагенттер тарабынан
белгиленген лимиттер жана банк үчүн алгылыктуу деңгээлге ылайык
келген максаттуу көлөм катары факторлорду эске алышы керек.
55. Банк белгиленгендерден тышкары, алар үчүн ал каржылоо
булагы болуп эсептелген, контрагенттер менен кошумча мамилени
аныкташы жана түзүшү зарыл. Мында, банк контрагенттер менен
кошумча мамилени, милдеттенмелерди жоюуга таасирин тийгизе
турган күтүлбөгөн жана стресстик жагдайларды эске алуу менен
аныктоого тийиш.
§ 7. Бир күн ичинде ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө
56. Ликвиддүүлүк (КЗ.3) ченемдерин (көрсөткүчтөрүн) сактоого
тийиш болгон банк алардын ордун жабуу мөөнөтү келип жеткенде
негизги милдеттемелерин белгилүү бир учурга карата аткаруу жана

121

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

бир күн ичинде башка милдеттемелерди аткаруу кезектүүлүгүн
белгилөөсү зарыл.
Банк касса агымдарын эске алуу менен бир күн ичинде
ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөөсү зарыл. Банктын акча
каражаттарынын агылып чыгуусу бир күн ичинде ар кандай убакыт
ортосунда акча каражаттарынын келип түшүүсүн жогорулатышы
мүмкүн. Бир жумуш күнүнүн акыры жана кийинки күндүн башталышы
ортосунда акча каражаттарынын таза калдыгы, каражаттардын келип
түшүүсү жана сарптоо мөөнөтү ортосунда айырмаланышы мүмкүн,
бул күн ичинде олуттуу ликвиддүүлүк тартыштыгына алып келиши
мүмкүн.
57. Банктын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө саясаттары,
жол-жоболору жана инструменттери өзүндө бардык валюталар
үчүн жана бардык финансылык рыноктордо банк аларда жана алар
боюнча олуттуу төлөм жана эсептешүүлөрдү жүргүзгөн операциялык
күн ичинде ликвиддүүлүк тобокелдиктери чагылдырылган бөлүктөрдү
камтууга тийиш.
Саясаттарда,
жол-жоболордо
жогоруда
белгиленген
тобокелдиктерди тескөөгө карата ыкмалар да камтылууга тийиш.
58. Бир күн ичинде ликвиддүүлүк тобокелдигин башкаруу үчүн
банктын операция жүргүзгөн бөлүмдөрү жана анын документтерди
иштеп чыгуу боюнча бөлүмдөрү тапшырмаларды жана
жоопкерчиликти так бөлүштүрүү менен өз ара иш алып баруусу
зарыл, анткени ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө күтүлүп жаткан
төлөмдөрдүн кылдат көзөмөлгө алынышын жана зарылчылык келип
чыккан учурларда төлөмдөрдүн кармалып калышы себептерин ыкчам
аныктоо үчүн кардарлар менен түз иш алып барууну талап кылат.
59. Эгерде банк төлөм жана эсептик операцияларды жүргүзүү
үчүн банк-корреспонденттердин жана банк-депозитарийлердин
кызматынан пайдаланса, банк төлөмдөр боюнча өз милдеттенмелерин
үзгүлтүксүз жана өз учурунда аткарууну, ошондой эле экономикалык
курч жагдайда да бир күн ичинде өз ликвиддүүлүк тобокелдигин
натыйжалуу башкарууну камсыздоосу зарыл.
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60. Банк тышкы таасирлер орун алган шартта туруксуздуктун
потенциалдуу булактарын, ошондой эле профилине жараша
тобокелдикти жана тобокелдикти кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша
аныктоо максатында, алгылыксыз сценарийлердин негизинде
туруктуу негизде, чейрек ичинде кеминде бир жолу стресс-тест
өткөрүүсү зарыл.
61. Стресс-тесттер банкка алгылксыз шарттарда талап кылынган
каржылоону канааттандыруу үчүн банктын ликвиддүү активдерин
топтоо жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн талап кылынат. Стресс-тесттер
тышкы таасирлер орун алган жагдайларда банктын иш тажрыйбасын,
рыноктогу күндөлүк шарттарды эске алуу менен жүргүзүлгөн
операциялардын татаалдыгы жана банктын масштабы, банк ишинин
мүнөзүнө байланыштуу маалыматтарды колдонуу менен жүргүзүлүшү
зарыл.
62. Стресс-тесттердин сценарийлери банк Башкармасы тарабынан
дайыма каралып турууга жана анда кандай гана принципиалдуу
өзгөрүүлөр болбосун, банктын Директорлор кеңеши же мындай
ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген тиешелүү комитет/комитеттер
тарабынан бекитилиши керек.
63. Банк өз активдеринин, милдеттенмелеринин жана баланстык
милдеттенмелеринин, анын ичинде келишим мүнөзүнө ээ эмес, бирок
аброй максаттарында ликвиддүүлүк тобокелдигинин натыйжасында
керектөөнү шарттаган динамикалык мүнөздөмөлөрдү талдоо менен
стресс-тесстерди өткөрүүсү зарыл.
64. Кризистик сценарийдеги кардардын депозиттери жана алардын
туруктуулугун, банк төмөнкүлөргө таасирин тийгизген факторлордун,
эсептердин динамикаларын жана өткөн мезгилдеги тенденцияларды
эске алуу менен кароосу зарыл:
−− депозиттин өлчөмү (майда жана ири депозиттер);
−− депозиттерди тартуу каналы (түздөн түз/интернет аркылуу);
−− депозиттерди камсыздандыруу деңгээли;
−− аманатчынын банкта кредити болсо;
−− аманатчылардын түрү: чекене аманатчылардын, чакан
ишканалардын, ири ишканалардын, банктык жеке тейлөө
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кардарларынын жана оффшордук кардарлардын депозиттеринин
туруктуулугуна карата;
−− эсепте каражаттарды сактоо максатына: банк эмгек акы
төлөө сыяктуу эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн сакталган
каражаттарды стресс мезгилинде кыйла туруктуу белгиге ээ катары
эсептеши мүмкүн;
−− эсептерди базалык талдоо, депозиттерди калыбына келтирүүнү
изилдөө ж.б.у.с. эсептерди динамикалык талдоо жыйынтыктары.
65. Жогоруда көрсөтүлгөн талдап-иликтөө кризистик жагдайларда
депозиттин ар кандай түрлөрү үчүн массалык түрдө арылтуунун
потенциалдуу коэффиценттерин баалоо үчүн колдонулушу мүмкүн.
66. Банк, экономикалык кризистик жагдайларда баланстык
милдеттенемелерден түзүлгөн, шарттуу мүнөзгө ээ ликвиддүүлүктүн
потенциалдуу тобокелдигин баалоосу зарыл.
67. Банк стресс-тестирлөө жол-жобосуна сценарийлердин төмөнкү
түрлөрүн киргизүүсү зарыл:
а) банкта проблемалардын орун алуусунан, активдер сапатынын
начарлоосунан, төлөмдөрдү жүргүзүүгө байланыштуу көйгөйлөрдөн,
жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернетте банк жөнүндө
терс маалыматтардан, банкка карата ишенимдин төмөндөшүнөн, банк
жетекчилигинин алдамчылык операцияларынан улам келип чыгышы
мүмкүн болгон жагдайларды камтыган банктагы кооптуу жагдайлар
сценарийи.
Сценарийде кризистик жагдайларда анын кассалык агымынын
“начарлоо” абалы көрсөтүлүүгө тийиш.
Туунду банктар жана эл аралык банктык топтун катышуучулары,
уюмдагы алгылыксыз жагдайлардын сценарийинин эки түрүн
кароого алуусу зарыл, атап айтканда: Кыргыз Республикасындагы
операцияларга гана таасирин тийгизген кризис жана банктык
топтордун операцияларына жана жалпы дүйнөлүк рынокторго
таасирин тийгизген кризис.
Банктык эсептерден массалык түрдө каражаттарды алууга
байланыштуу сценарий төмөнкүдөй мүнөздөмөлөрдү камтууга тийиш:
−− узак убакыт аралыгында аларды төлөө мөөнөтү башталганга
чейин өз мөөнөттүү депозиттеринен каражаттарды алуу жөнүндө
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§ 9. Банктык топтун алкагында ликвиддүүлүк
тобокелдигин тескөө
69. Эгерде банк банктык топтун же эл аралык банктык топтун
бир бөлүгү болуп эсептелсе, ал банк же ошол түзүмдөр ортосунда
ликвиддүүлүктү жана күрөөнү которууга кандай болбосун
юридикалык, ченемдик, операциялык жана башка чектөөлөрдү эске
алуу менен башка юридикалык жактар менен топ ичинде жүргүзүлгөн
ички операциялардын натыйжасында пайда болгон ликвиддүүлүк
тобокелдигин контролдоо жана ага мониторинг жүргүзүүгө жөндөмдүү
болууга тийиш.
70. Каржылоо керектөөсүнө баа берүүдө, өзгөчө стресстик
жагдайларда банктар топтун башка катышуучуларына мындай
керектөө пайда болгон учурда колдонуу үчүн каралган гарантия же
каржылоо линиясы формасындагы каржылоону же ликвиддүүлүктү
сунуштоого карата кандай болбосун милдеттенмелерди эске алууга
жана топтун катышуучулары сунуштаган каражаттардын кандай
болбосун түрдө алып чыгуусуна даяр болуу зарыл.
Банк, банктык топтун катышуучуларынын ликвиддүүлүк
позициясына таасирин, ошондой эле банктын ликвиддүүлүгүнө
алардын таасирин, же банкка карата банктык топтун башка
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кардарлардын суроо-талаптарынын жогорулашынан депозиттерди
массалык түрдө алуунун жогору коэффициенти;
−− алардын төлөө мөөнөтү башталгандыгы боюнча банктар аралык
депозиттерди төлөө;
−− рынокто камсыздалбаган же камсыздалган жаңы каржылоону
алуунун мүмкүн эместиги;
−− жүгүртүүдөгү баалуу кагаздарды аргасыздан төмөн баада сатуу.
б) бир же бир нече рынокто көпчүлүк финансылык уюмдардын
ликвиддүүлүк абалына таасирин тийгизген жагдайлар каралган
бардык рыноктогу кооптуу жагдайлар сценарийи.
68. Банктык көзөмөлдөөнүн алкагында Улуттук банк
стресс-тестирлөөнүн жыйынтыктарын сурап билүүгө, ошондой
эле талдап-иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча сценарийди
корректировкалоого сунуш киргизүүгө укуктуу.
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катышуучуларынын ликвиддүүлүгү менен стресс жагдайларда
кошумча каржылоого карата алардын таасирин талдап чыгуусу зарыл.
Банк топтун башка түзүмдөрүнүн каржылоосунан пайдаланган
учурда, ал ликвиддүүлүктүн таасирин аныктоо үчүн чараларды көрүүгө
жана кайсыл гана болбосун юридикалык, ченемдик жана зарылчылык
болгон учурда топтун катышуучуларынан алардын ликвиддүүлүгүн
алууга тоскоолдук кылышы мүмкүн болгон башка чектөөлөрдү эске
алууга тийиш.
71. Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашырууда Улуттук банк банктык
топтордун чегинде операциялар динамикасынын деңгээлине жана
тенденцияларга мониторинг жүргүзүүгө жана өзгөчө топтун жана/
же банктын ликвиддүүлүгү жана финансылык абалы шек жараткан
учурда, Улуттук банкта ачык позиция деңгээлинин алгылыктуулугуна
карата олуттуу кооптонуулар келип чыкса, топтун катышуучулары
ортосунда ачык позицияны контролдоо үчүн лимиттерди белгилөө
жөнүндө маселени кароого укуктуу.
72. Кыргыз Республикасынын аймагында банктык топту жетектеген
банк буга кошумча бардык топтор үчүн ликвиддүүлүк тобокелдиги
боюнча ачык позициялар жөнүндө түшүнүгү болушу үчүн өлкө
алкагында жана өлкөлөр ортосунда ар кандай системалар аркылуу
маалыматтарды топтоо процессин аныктоонун эсебинен өзүнүн
бириккен тобундагы бардык байланыштуу түзүмдөрүн кошо алганда,
топ деңгээлинде ликвиддүүлүк тобокелдигин контролдоого жана
активдүү мониторинг жүргүзүүгө тийиш.
73. Банктар топтун түзүмдөрү үчүн белгиленген лимиттерди жана
өз саясатын жана кандай гана болбосун ликвиддүүлүктү колдоо
боюнча ички механизмдерин так документ түрүндө тариздөөсү зарыл.
§ 10. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурда каржылоо планы
74. Банк, анда өзгөчө учурларда, анын ичинде ликвиддүүлүк
жетишсиз болгон учурларда анын стратегиясы так аныкталган,
күтүүсүз жагдайларга каралган бекитилген каржылоо планына ээ
болууга тийиш.
Күтүүсүз жагдайларга каралган каржылоо планында банктын
тиешелүү тышкы таасирлерди, анын ичинде стресс-тесттерде
каралган таасирлерди жөнгө салууга даярдыгын камсыз кылган,
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ошондой эле жоопкерчилик чөйрөсү жана чараларды колдонуу жана
милдеттерди кыйла жогору башкаруу деңгээлине өткөрүп берүү так
белгиленген чаралар, жол-жоболор топтому жана иш-аракеттер
планы камтылууга тийиш.
Күтүүсүз жагдайларга каралган каржылоо планы да туруктуу
негизде тесттен өткөрүлүп турууга жана анын операциялык
ишенимдүүлүгүн камсыздоо максатында жаңыртылып турууга тийиш.
75. Банк Башкармасы тарабынан ликвиддүүлүк тобокелдигин
тескөө саясатынын алкагында күтүүсүз жагдайлар орун алган
учурларга карата иштелип чыккан каржылоо планы Директорлор
кеңеши тарабынан бекитилет.
76. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга карата иштелип
чыккан каржылоо планы банктын уюштуруу ишинин татаалдыгына,
банктын операцияларынын масштабына жана системалуу маанисине
туура келүүсү зарыл. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга
карата иштелип чыккан каржылоо планы, анын иш-аракеттер
планын жана жол-жоболор банкта ликвиддүүлүк тобокелдигине
талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү менен тыгыз интеграцияланышы
зарыл. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга карата иштелип
чыккан каржылоо планында ар кандай убакыт чеги үчүн ликвиддүүлүк
маселелери, анын ичинде дароо толукталуучу ликвиддүүлүк
каралышы талап кылынат.
77. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга карата иштелип
чыккан каржылоо планында төмөнкүдөй компоненттер камтылууга
тийиш:
1) банк Башкармасы жана Директорлор кеңеши үчүн
маалыматтардын өз учурунда жана үзгүлтүксүз агымын
камсыздаган отчетторду даярдоо боюнча жол-жоболор. Кризистик
жагдайларды жөнгө салуу тобуна киргизилүүгө тийиш болгон жана
мындай жагдайларды аныктоого жооптуу катары дайындалган
кызматкерлердин ролун түшүнүү максатында, анын ичинде алардын
аты-жөнүн жана байланышуу үчүн маалыматын камтуу менен, банк
ичинде милдеттенмелер так белгилениши зарыл.
Мындан тышкары, тапшырмаларды кыйла жогору башкаруу
деңгээлине өткөрүп берүү жана артыкчылыктарды бөлүштүрүү
боюнча ички жол-жоболор белгиленүүгө тийиш, аларда чара көрүү
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маселелери боюнча чечим ким тарабынан жана качан кабыл алына
тургандыгы белгиленет.
2) Кризистик жагдайды алдын ала эскертүү индикаторлору,
ошондой эле банк Башкармасына жана Директорлор кеңешине
отчеттун сунушталышына туруктуу негизде байкоо жүргүзгөн
механизмдер. Банктар ар бир тобокелдик профилине карата өзүнчө
индикатор иштеп чыгууга тийиш.
3) Кризистик жагдайларда кассалык агымдарынын тартыштыгынын
ордун жабуу жол-жоболорунда, ликвиддүүлүктүн ар кандай
булактарын, анывн ичинде колдонулбаган кредиттик механизмдерди,
алардын жеткиликтүүлүгүн, аларды пайдалануу шарттарын, алардын
ишенимдүүлүгүн жана колдонуу кезектүүлүгүн кароо камтылууга
тийиш. Банк ошондой эле, альтернативалуу каржылоо булактарын
жана капиталга таасирин баалашы зарыл.
4) белгилүү бир кардарлар үчүн кредиттик линиялар жабылган
кризистик жагдайлар орун алган учурда кардарларга карата
артыкчылыктарды аныктоо үчүн жол-жоболор.
5) Кызматкерлер, кардарлар, рыноктун катышуучулары,
кредиторлор, контрагенттер, акционерлер жана Улуттук банк
ортосунда өз ара натыйжалуу маалымат алмашууну уюштуруу үчүн
маалымдоо планы.
6) Стресс-тесттердин жана сценарийлердин жыйынтыктары
банктын ликвиддүүлүгүнө таасирин тийгизиши мүмкүн ар кандай
кризистик жагдайларды аныктоо жана алардын деңгээлине баа берүү
үчүн негиз катары пайдаланылышы мүмкүн.
7) Өнүккөн бөлүмдөр тармагына ээ банк күтүүсүз жагдайлар орун
алган учурларга каралган каржылоо планында кризистик учурларда
операцияларды ишке ашыруу үчүн накталай каражаттарды ыкчам
жеткирүүнү камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди кароого тийиш.
8) Туунду уюмдар жана банктык топтордун катышуучулары
бар учурда, күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга каралган
каржылоо планында Кыргыз Республикасында операциялар боюнча
ликвиддүүлүктү тескөө боюнча маселелер, ликвиддүүлүктү колдоо
шарттары, ошондой эле кризистик жагдайлар орун алган учурларда
ликвиддүүлүктү сунуштоо боюнча башкы уюмдардын же башкы
башкармалыктардын милдеттенмелери каралуусу зарыл.
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78. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга каралган каржылоо
планы банктын иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу боюнча планына
дал келүүгө жана иш үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо механизмин ишке
ашыруу зарыл болгон учурда жүргүзүлүүгө тийиш. Мында, жетекчилик
банктын иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылган жана ликвиддүүлүк
кризисин жөнгө салган кызматкерлердин ишин координациялоого
тийиш.
79. Банк жетекчилиги убакыт өткөн сайын бул пландардын
ишенимдүүлүгүн колдоо үчүн алгылыктуу мезгил аралыгында же тез
арада банк ишин уюштуруу жөнүндө жобону өзгөртүүгө же рынокто
орун алган жагдайга жараша каржылоо планын жаңыртып турууга
жана улам кароого алып турууга тийиш. Күтүүсүз жагдайлар орун
алган учурда каржылоо планына карата кандай гана болбосун
өзгөртүүлөр талапка ылайык документ түрүндө түзүлүүгө жана
банктын Директорлор кеңешинде бекитилүүгө тийиш.
80. Күтүүсүз жагдайлар орун алган учурларга каралган каржылоо
планы банктын финансылык абалын чыңдоо планынын бир бөлүгү
болушу мүмкүн.
§ 11. Маалыматты ачык жарыялоо
81. Банк жалпыга маалымдоо каражаттарында, банктын расмий
интернет сайтында ж.б. рыноктун катышуучуларына ликвиддүүлүк
абалын жана ликвиддүүлүк тобокелдигин башкаруу негиздеринин
ишенимдүүлүгүнө карата корутунду чыгаруусуна мүмкүндүк берген
маалыматты дайыма ачык жарыялап турууга тийиш.
82. Банк “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
финансылык отчетту түзүүгө карата талаптар жөнүндө” жобонун
алкагында, рынок катышуучуларына банктын ликвиддүүлүк
тобокелдиги жөнүндө түшүнүк алуусуна мүмкүндүк берген
ликвиддүүлүк боюнча өз позициясы жөнүндө маалыматты берүүгө
тийиш.
83. Банк рынок катышуучуларына ликвиддүүлүк тобокелдигин
тескөө жөнүндө кеңири түшүнүк алуусу үчүн кошумча толук
маалыматты сунеуштоого тийиш.
Банк ошондой эле төмөнкүдөй сапаттуу мүнөздөгү маалыматты
чечмелеп бериши мүмкүн:
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−− банк аларга дуушарланган жана мониторинг жүзөгө ашырган
ликвиддүүлүк тобокелдигинин аспекттери;
−− банкты каржылоо булактарын диверсификациялоо;
−− ликвиддүүлүк тобокелдигин азайтуу үчүн пайдаланылган башка
инструменттер;
−− ликвиддүүлүк позициясын жана ликвиддүүлүк тобокелдигин
өлчөө үчүн пайдаланылган концепциялар;
−− ликвиддүүлүк резервин колдоого карата банктын саясаты.
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ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 января 2019 г.
№ 2019-П-33/4-2-(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 и дополнения в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− «О «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
компаний на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля
2003 года № 4/2»;
−− «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном
отчете микрокредитной компании/микрокредитного агенства» и
Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой
компании» от 27 мая 2009 года № 25/3»;
−− «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по
управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не
привлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года №35/14»;
−− «О Положении «О периодическом регулятивном отчете
кредитного союза» от 16 января 2008 года №3/3»;
−− «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по
управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря
2009 года № 50/7»;
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−− «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях
к порядку предоставления финансовых услуг и рассмотрения
обращений потребителей» от 24 июня 2015 года № 35/10».
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Управлению надзора за небанковскими финансовокредитными организациями довести настоящее постановление до
сведения, микрофинансовых компаний, микрокредитных компаний,
микрокредитных агентств, кредитных союзов, ОЮЛ «Ассоциация
микрофинансовых организаций», ОАО «Финансовая компания
кредитных союзов», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных
союзов и кооперативов», областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка, курирующего Управление
надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 января 2019 года
№ 2019-П-33/4-2-(НПА)

1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О «Правилах регулирования деятельности
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики»
от 19 февраля 2003 года № 4/2 следующие изменения и дополнения:
в наименовании и по всему тексту постановления слово
«компаний» заменить словом «организаций»;
в Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
организаций на территории Кыргызской Республики, утвержденных
вышеуказанным постановлением:
1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие правила регулируют деятельность
микрофинансовых организаций, лицензируемых и регулируемых
Национальным банком Кыргызской Республики.»;
2) в подпункте 4 пункта 2.1.1. слово «сотрудника» заменить
словом «работника»;
3) пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Норматив минимального размера собственного капитала
для МФК, не осуществляющих прием вкладов.
1) Значение норматива минимального размера собственного
капитала необходимо поддерживать на уровне не менее 100% от
минимального размера уставного капитала.
2) Норматив минимального размера собственного капитала
определяется по формуле:

133

содержание

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

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

СК / УК * 100%, где:
СК – собственный капитал МФК на дату оценки (в соответствии с
пунктом 2.3.1 настоящих Правил);
УК – минимальный уставный капитал, установленный для МФК,
не осуществляющих прием вкладов в соответствии с пунктом 2.2.2.
настоящих Правил.»;
4) пункт 2.4-1 изложить в следующей редакции:
«2.4-1. МФК, не осуществляющие прием вкладов, вправе
заимствовать средства от юридических и физических лиц учредителей (акционеров) МФК и юридических лиц.
Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей
(акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального
банка более чем на 5 процентных пунктов.»;
5) пункты 2.4-2. и 2.4-3. признать утратившими силу;
6) пункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. При обнаружении фактов несоблюдения МФК требований
Национального банка, предъявляемых к их деятельности,
непредоставления ими сведений, а также несвоевременного
предоставления или предоставления недостоверной информации,
Национальный банк вправе применить к ним меры воздействия в
соответствии с законами «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности», «О микрофинансовых
организациях в Кыргызской Республике» и нормативными правовыми
актами Национального банка.»;
7) Правила дополнить пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. В случае если МФК имеет обязательства перед третьими
лицами, а также в случае наличия одной из нижеследующих угроз
стабильности деятельности МФК, Национальный банк может
ограничить выплату дивидендов МФК, если:
1) это приведет к нарушению экономических нормативов,
установленных Национальным банком;
2) не обеспечен минимальный размер уставного капитала и/
или минимальный размер собственного (регулятивного) капитала,
установленный Национальным банком;
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3) при наличии убытков прошлых лет, а также в случае
невыполнения требований нормативных правовых актов
Национального банка.
Примечание: Под обязательством перед третьими лицами
понимаются обязательства МФК перед несвязанными с МФК
юридическими и физическими лицами, денежные средства
привлеченные от которых были направлены на основную
деятельность.»;
8) абзац 9 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«- максимальная совокупная задолженность одного работника
МФК, по кредитам, предоставленным компанией;»;
9) пункт 5.2.1. изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Значение норматива минимального собственного
капитала М1 необходимо поддерживать на уровне не менее 100% от
минимального размера уставного капитала.»;
10) пункт 5.7.2 изложить в следующей редакции:
«5.7.2. Совокупная задолженность одного работника МФК,
которому МФК предоставлены кредиты, не должна превышать 5%
от размера собственного капитала МФК и определяется по формуле:
СЗС / СК * 100% ≤ 5%, где:
СЗС – совокупная задолженность одного работника МФК, которому
МФК предоставлены кредиты на дату оценки;
СК –собственный капитал МФК на дату оценки.
МФК не вправе кредитовать (в том числе и выдачу финансирования
в соответствии с исламскими принципами банковского дела и
финансирования) аффилированных или связанных с МФК лиц, если
общая сумма всех кредитов и их заменителей, предоставленных всем
аффилированным и/или связанным с МФК лицам, превышает 60% от
собственного капитала МФК.
Операции по предоставлению кредитов должностным лицам
и работникам МФК могут осуществляться только при условии
соблюдения требований, указанных в Инструкции «О требованиях
к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты,
с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией
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лицами», утвержденной постановлением Правления Национального
банка.»;
11) пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
«5.10. МФК, осуществляющие операции по приему вкладов,
вправе заимствовать средства от юридических и физических лиц учредителей (акционеров) МФК и юридических лиц.
Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей
(акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального
банка более чем на 5 процентных пунктов.»;
12) пункты 5.10.1., 5.10.2., 5.11., 5.11.1., 5.11.2. признать
утратившими силу;
13) Правила дополнить пунктом 6.8. следующего содержания:
«6.8. В случае если МФК имеет обязательства перед третьими
лицами, а также в случае наличия одной из нижеследующих угроз
стабильности деятельности МФК, Национальный банк может
ограничить выплату дивидендов МФК, если:
1) это приведет к нарушению экономических нормативов,
установленных Национальным банком;
2) не обеспечен минимальный размер уставного капитала и/
или минимальный размер собственного (регулятивного) капитала,
установленный Национальным банком;
3) при наличии убытков прошлых лет, а также в случае
невыполнения требований нормативных правовых актов
Национального банка.
Примечание: Под обязательством перед третьими лицами
понимаются обязательства МФК перед несвязанными с МФК
юридическими и физическими лицами, денежные средства
привлеченные от которых были направлены на основную
деятельность.»;
14) в подпункте 5 пункта 7.4. слово «сотрудника» заменить словом
«работника»;
15) пункт 7.5.1 изложить в следующей редакции:
«7.5.1. МКК, в том числе МКК, занимающаяся оптовым
кредитованием, имеет право заимствовать средства от юридических и
физических лиц - учредителей (акционеров) МКК и юридических лиц.
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Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей
(акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального
банка более чем на 5 процентных пунктов.»;
16) Правила дополнить пунктом 7.7.1. следующего содержания:
«7.7.1. Норматив минимального размера собственного капитала
МКК.
1) Значение норматива минимального размера собственного
капитала необходимо поддерживать на уровне не менее 100% от
минимального размера уставного капитала.
2) Норматив минимального размера собственного капитала МКК
определяется по формуле:
СК / УК * 100%, где:
СК – собственный капитал МКК на дату оценки в соответствии с
пунктом 7.7. настоящих Правил;
УК – минимальный уставный капитал, установленный для МКК.»;
17) в подпункте 3 пункта 7.8.2. слово «сотрудника» заменить
словом «работника»;
18) в пункте 7.9 четвертое предложение изложить в следующей
редакции:
«Оформление договоров на иностранном языке допускается
только при наличии перевода на государственный или официальный
язык.»;
19) Правила дополнить пунктом 7.10. следующего содержания:
«7.10. В случае если МКК имеет обязательства перед третьими
лицами, а также в случае наличия одной из нижеследующих угроз
стабильности деятельности МКК, Национальный банк может
ограничить выплату дивидендов/распределения прибыли МКК, если:
1) это приведет к нарушению экономических нормативов,
установленных Национальным банком;
2) не обеспечен минимальный размер уставного капитала и/
или минимальный размер собственного (регулятивного) капитала,
установленный Национальным банком;
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3) при наличии убытков прошлых лет, а также в случае
невыполнения требований нормативных правовых актов
Национального банка.
Примечание: Под обязательством перед третьими лицами
понимаются обязательства МКК перед несвязанными с МКК
юридическими и физическими лицами, денежные средства
привлеченные от которых были направлены на основную
деятельность.».
2. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/
микрокредитного агенства» и Положения «О периодическом
регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая
2009 года № 25/3» следующие изменения и дополнения:
1) в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрокредитной компании/микрокредитного агенства», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 3.5:
в абзаце первом цифру «6» заменить цифрой «7»;
пункт дополнить абзацем двадцать вторым следующего
содержания:
«Раздел – 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов
МКК.»;
−− в Приложении 1 к Положению:
−− в таблице «Состав периодического регулятивного отчета
микрокредитной компании / микрокредитного агентства»:
−− строку 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«
2

Сведения о членах Совета
Годовой
директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского Квартальный
Совета МКК/МКА

138

до 1 февраля, следующего за отчетным годом Прилагается к раздепри изменениях в тече- лам
ние квартала

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

4

до 1 февраля, следующего за отчетным годом Прилагается к раздепри изменениях в тече- лам
ние квартала
до 1 февраля, следующего за отчетным годом
Прилагается к раздепри изменениях в тече- лам
ние квартала

»;
−− в Приложении 2 к Положению:
−− раздел «Сведения о членах Совета директоров, Правления,
основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского Совета
МКК/МКА» изложить в следующей редакции:
«

1
2
3
…
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Образец подписи

Дата вхождения
в капитал других
компаний /дата
приобретения
доли акций
в других
компаниях

Доля от
уставного
капитала других
компании/доля
от владения
в других
компаниях/
Наименование
компаний

Доля от
уставного
капитала
компании/ доля
от владения
акциями в НФКО

Телефон

Должность

Место работы

ФИО

Дата избрания

№

СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)

содержание

3

Годовой
Информация об отдельных
должностных лицах
Квартальный
Базовая информация по
Годовой
МКК/МКА, сведения о филиалах/ представительствах/
структурных подразделениях
(офисах), дочерние и аффи- Квартальлированные компании, дей- ный
ствующие комитеты

1
2
3
…
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Образец подписи

Конечный
бенефициар

Доля участия,
акции в других
ФКО

Номер рабочего,
мобильного
телефона
(включая код
номера)

Род деятельности
(занимаемая
должность в
других компаниях)

Место работы/
Местонахождение

Страна
происхождения

Дата вхождения в
капитал

Доля (%) от
уставного
капитала компании

ФИО/
Наименование

№

содержание

Образец подписи

Распределение полномочий
(Курируемые сферы
деятельности)

Дата вхождения в капитал
других компаний /дата
приобретения доли акций в
других компаниях

Доля от уставного капитала
других компании/доля от
владения в других компаниях/
Наименование компаний

Занимаемая должность
в других компаниях/
Наименование компаний
Доля от уставного капитала
компании/ доля от владения
акциями в НФКО

Телефон

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком

Дата избрания/назначения
(переизбрания) должностных
лиц МКК/МКА

ФИО

№
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ)

1
2
3
…

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ/УЧАСТНИКАХ (ДЛЯ ОСОО и ОФ)
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1
2
3
…

»;
−− раздел «Информация об отдельных должностных лицах МКК/
МКА» изложить в следующей редакции:
«
содержание

Образец подписи

Акции в других
ФКО (иностранное
или местное ФКО и
доля владения)

Номер рабочего,
мобильного
телефона
(включая код
номера)

Род деятельности
(занимаемая
должность в
других компаниях)

Место работы/
Местонахождение

Страна
происхождения

Дата приобретения

Доля (%)

ФИО/
Наименование

№

Образец подписи

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА
Конечный
бенефициар

1
2
3
…

Дата вхождения в капитал
других компаний /дата
приобретения доли акций
в других компаниях

Доля от уставного
капитала других компании/
доля от владения в других
компаниях/ Наименование
компаний

Доля от уставного
капитала компании/ доля
от владения акциями в
НФКО

Занимаемая должность
в других компаниях/
Наименование компаний

Телефон

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком
(Решение Комитета по
надзору/ письмо-согласие)

Дата избрания

ФИО

№

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ МКК/МКА ВЛАДЕЮЩИХ
более 1% АКЦИЙ (ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ)
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содержание

1
2
3
4
5

6

7
8

Образец подписи

Телефон, мобильный
телефон (включая код
оператора, города)

Количество подотчетных
сотрудников должностного
лица

№ Должность

Дата согласования
Национальным банком
(Решение Комитета по
надзору, письмо-согласие)

ФИО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ МКК/МКА (Если имеются)

Главный бухгалтер
Внутренний аудитор
Риск-менеджер
Комплаенс-офицер
Руководитель структурного
подразделения, ответственный за
кредитную деятельность
Руководитель структурного
подразделения, ответственный за
управление активами и пассивами (либо
лицо, приравненное к нему по своим
функциональным обязанностям)
Руководитель структурного
подразделения, ответственный за
финансирование по исламским принципам
Руководитель «исламского окна»

»;
−− раздел «Базовая информация по МКК/МКА» изложить в
следующей редакции:
«Базовая информация по МКК/МКА, сведения о филиалах/
представительствах/структурных подразделениях (офисах), дочерние
и аффилированные компании, действующие комитеты
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1
2
3
…

содержание

№

№
1
2
3
…
Всего
количество
Наименование

143

Внешний
аудит

Адрес

СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ/
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (ОФИСАХ)

Руководитель

По договору

Штатная единица

Электронная почта

Факс

Телефон

Персонал МКК/
МКА (общее
количество
сотрудников)

Официально
объявленная
связь:

Веб-сайт МКК/МКА в Интернете

Наименование
аудиторской организация

Дата проведения
последнего внешнего
аудита

Перечень ограничений в свидетельствах/
лицензиях

Наличие ограничений в свидетельствах /
лицензиях (да/нет)

Дата выдачи свидетельства/лицензий,
дополнительных лицензий (указываются в
хронологическом порядке, №, дата)

Адрес МКК/МКА (фактический и
юридический) (город, улица, номер дома,
почтовый индекс)

Организационно-правовая форма МКК/МКА

Полное наименование МКК/МКА
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МКК/МКА
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Стратегические
планы в отношении
дочерней и
аффилированной
компании

Доля и
наименование
других
учредителей/
акционеров
в дочерней и
аффилированной
компании

Доля (%) компании
в дочерней и
аффилированной
компании

Вид деятельности

Страна
происхождения

Название компании

№

ДОЧЕРНИЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

содержание

1
2
3
…
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ
№

Наименование
комитетов

Состав
ФИО/
Позиция

Должность

Дата согласования
Национальным банком (Решение
Комитета по надзору, письмосогласие)

1
2
3
…

»;
−− раздел 7. «Сведения о соблюдении экономических нормативов»
изложить в следующей редакции:
«

144
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Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов
ФактичеУстановское значеленное
ние норма- значение
тива
норматива

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК
СК*100%
М2
СА
Норматив минимальСК
ного размера собственного капитала
УК * 100%
МКК

Норматив адекватности капитала МКК

не менее
15%
не менее
100%

Руководитель исполнительного органа _________
Главный бухгалтер

Отклонение от
установленного
норматива

_________

Ф.И.О.

подпись

_________

_________

Ф.И.О.

подпись

М.П.
»;
2) в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрофинансовой компании», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в Приложении 1 к Положению;
−− в таблице «Состав периодического регулятивного отчета
микрофинансовой компании»:
−− строки 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«
2

3

до 1 февраля,
следующего за
отчетным годом
при изменениях в
течение квартала
до 1 февраля,
Годовой
следующего за
Информация об отдельных
отчетным годом
должностных лицах МФК
Кварталь- при изменениях в
ный
течение квартала
Сведения о членах Совета
директоров, Правления, ос- Годовой
новных учредителях (акционерах) и членах Шариатско- Квартальго Совета МФК
ный
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Прилагается к
13 разделам

Прилагается к
13 разделам

содержание

Наименование эко- ОбоРасчет
номических норма- значенорматива
тивов и требований
ние

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

Базовая информация по
МФК, сведения о филиалах/ Годовой
представительствах,
дочерние и аффилированные
компании, действующие ко- Квартальный
митеты

4

до 1 февраля,
следующего за
отчетным годом Прилагается к
13 разделам
при изменениях в
течение квартала

»;
−− в Приложении 2 к Положению:
−− раздел «Сведения о членах Совета директоров, Правления,
основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета
МФК» изложить в следующей редакции:
«СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫХ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ)
И ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА МФК

1
2
3
…
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Образец подписи

Дата вхождения
в капитал других
компаний /дата
приобретения доли
акций в других
компаниях

Доля от уставного
капитала других
компании/доля
от владения в
других компаниях/
Наименование
компаний

Телефон

Доля от уставного
капитала компании/
доля от владения
акциями в НФКО

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком
(Решение Комитета
по надзору/ письмосогласие)

ФИО

Дата избрания

содержание

СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)

1
2
3
…
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ МФК
ВЛАДЕЮЩИХ более 1% АКЦИЙ МФК

содержание

Образец подписи

Конечный
бенефициар

Акции в других
ФКО (иностранное
или местное ФКО
и доля владения)

Номер рабочего,
мобильного
телефона
(включая код
номера)

Род деятельности
(занимаемая
должность в
других компаниях)

Место работы/
Юридический
адрес

Страна
происхождения

Дата
приобретения

Доля (%)

ФИО/
Наименование
ФИО

Образец подписи

Распределение полномочий
(Курируемые сферы
деятельности)

Дата вхождения в капитал
других компаний /дата
приобретения доли акций в
других компаниях

Доля от уставного капитала
других компании/доля от
владения в других компаниях/
Наименование компаний

Занимаемая должность
в других компаниях/
Наименование компаний
Доля от уставного капитала
компании/ доля от владения
акциями в НФКО

Телефон

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком
(Решение Комитета по
надзору/ письмо-согласие)

Дата назначения и.о.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИЕ)

1
2
3
…

№ Должность

1

2

3

4

Главный бухгалтер
Лицо, отвечающее за
управление ликвидностью
Лицо, отвечающее за
бюджет МФК
Лицо, отвечающее за
кpедитную деятельность МФК

148

Образец подписи

Телефон,
мобильный
телефон (включая
код оператора,
города)

Количество
подотчетных
сотрудников
должностного
лица

Дата
согласования
Национальным
банком (Решение
Комитетом по
надзору, письмосогласие)

ФИО
(должностного
лица)

содержание

ФИО

Образец подписи

Дата вхождения в капитал
других компаний /дата
приобретения доли акций
в других компаниях

Доля от уставного
капитала других компании/
доля от владения в других
компаниях/ Наименование
компаний

Доля от уставного
капитала компании/ доля
от владения акциями в
НФКО

Занимаемая должность
в других компаниях/
Наименование компаний

Телефон

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком
(Решение Комитета по
надзору/ письмо-согласие)

Дата избрания

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА

1
2
3
…

»;
раздел «Информация об отдельных должностных лицах компании»
изложить в следующей редакции:
«
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ КОМПАНИИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

Председатель Комитета по аудиту
Руководитель служ6 бы/отдела внутреннего аудита
7 Риск-менеджер
8 Комплаенс-офицер
Руководитель структурного подразделения, ответственный
за управление акти9 вами и пассивами
(либо лицо, приравненное к нему по своим функциональным
обязанностям)
Руководитель структурного подразделения, ответственный
10
за финансирование
по исламским принципам
Руководитель «ис11
ламского окна»

»;
−− раздел «Базовая информация по МФК» изложить в следующей
редакции:
«Базовая информация по МФК, сведения о филиалах/
представительствах, дочерние и аффилированные компании,
действующие комитеты

149

содержание

5

№

№
1
2
3
…
Всего количество
Наименование

150
Адрес

номинал
стоимость

Количество

Привилегированные акции (по
состоянию на 31
декабря)

Простые акции (по
состоянию на 31
декабря)

Сумма уставного
капитала

Объявленный
Фактически внесенный
номинал
Количество
Стоимость

По договору

Персонал МФК
(общее количество
сотрудников)

Штатная единица

Официально
объявленная связь:

Внешний
аудит

Телефон
Факс
Электронная почта

Веб-сайт МФК в Интернете

Наименование аудиторской
организации

Дата проведения последнего
внешнего аудита

Перечень ограничений в лицензиях

Наличие ограничений в лицензиях (да/нет)

Полное наименование МФК
Организационно-правовая форма МФК
Адрес МФК (фактический и юридический) (город,
улица, номер дома, почтовый индекс)
Дата выдачи лицензий, дополнительных лицензий
(указываются в хронологическом порядке, №, дата)

содержание
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МФК

1

2

3

…

СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ МФК

Руководитель
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ДОЧЕРНИЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

№

Название
компании

Страна
происхождения

Вид
деятельности

Доля(%)
Доля и наименоСтратегичевание других учские планы
компании
в дочерней редителей/акциов отношении
и аффили- неров в дочерней дочерней и афрованной
и аффилирован- филированной
компании
ной компании
компании

1
2
3
…..

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ
Наименование
комитетов

Состав
ФИО/
Позиция

Должность

Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета
по надзору, письмо-согласие)

1
2
3
…

»;
−− раздел 10. «Сведения о соблюдении экономических нормативов»
изложить в следующей редакции:
«
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содержание

№

Наименование экономических нормативов и
требований

ОбознаРасчет
чение норматива

Фактическое Установленное Отклонение от
значение
значение
установленного
норматива
норматива
норматива
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, НЕ ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ
Минимальный размер уставного капитала
СК/УК*100%
не менее 100%
СИ / СК *
Максимальный совокупный размер инвестиций
не более 30%
100%
Максимальный размер финансирования,
МК / СК *
выдаваемого одному и тому же лицу, МФК,
не более 20%
100%
занимающихся оптовым финансированием
Норматив минимального размера собственного
СК / УК *
не менее 100%
капитала
100%
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ
СК / УК *
Норматив минимального размера собственного
не менее 100%
М1
100%
капитала
СК / СА *
Норматив адекватности капитала
М2
не менее 8%
100%
СЗ / СК *
Норматив максимального размера риска на одного
не более 5%
М3
100%
заемщика
ЛА / ОБ *
Норматив ликвидности
М4
не менее 30%
100%
Норматив ограничения риска по возврату
М5
К / В *100%
не менее 100%
привлеченных вкладов
Максимальный размер риска по операциям с
СЗ Аф. лиц/
не более 60%
аффилированными лицами
СК*100%
СЗС / СК *
Совокупная задолженность одного работника МФК
не более5%
100%
Максимальный совокупный размер инвестиций в
СИ / СК *
не более 30%
МФО(1), лизинговые компании и банки
100%
Общий размер инвестиций в негосударственные
СИ / СК *
не более 50%
долговые ценные бумаги
100%

Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

152

0,00%

0,00%

0,00%

1 месяц 2 месяц 3 месяц

153

Всего
0
0

содержание

»;
−− раздел 11 «Информация о кредитах клиентам» изложить в следующей редакции:
«

Должность:________ Фамилия:________ Подпись:________

Должность:________ Фамилия:________ Подпись:________

Средние значения за отчетный период
ЛА - Ликвидные активы
ОБ - Обязательства
Норматив М4=ЛА/ОБ

СЗС - совокупная задолженность служащих перед МФК;
СИ - совокупные инвестиции в микрофинансовые организации, лизинговые компании и банки;
СЗА - совокупная задолженность аффилированных лиц.
СЗ- совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей
(акционеров)
(1) МФО - микрофинансовая организация
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0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Эффективная
средневзвешенная
процентная ставка в
национальной валюте

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Эффективная
средневзвешенная
процентная ставка

0,00

0,00

0,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Средневзвешенная
процентная ставка в
иностранной валюте

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Средневзвешенная
процентная ставка в
национальной валюте

0,00

0,00

0,00

3

ВСЕГО

Средневзвешенная
процентная ставка

Норма погашения

Средний размер кредита

0,00

Сумма портфеля

2

Кол-во клиентов

По республике

1

Статьи

Торговля и ком.
Кредиты
ЗагоСельСтрооперации
физ.
Другие
Промыш- ское товка и
Услу- ТрансительСвязь
лицам
кредиНебаленность хозяй- перераги
порт
ство и
(потреб.
ты
Базар
зарные
ство
ботка
ипотеку
кредиты)
опер.

Раздел 11. «Информация о кредитах клиентам»

содержание
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма портфеля

содержание

0,00

Кол-во клиентов

Талас

0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля
0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

0,00

Кол-во клиентов

Иссык-Куль

0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля
0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

0,00

Кол-во клиентов

Чуйская область

0,00

0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля

0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

Кол-во клиентов

Бишкек

Кредитные условия (от #
до # месяцев)

Минимальный размер
кредита

Максимальная размер
кредита

Эффективная
средневзвешенная
процентная ставка в
иностранной валюте
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Должность:________ Фамилия:________ Подпись:________
Должность:________ Фамилия:________ Подпись:________
».

0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля
0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

0,00

Кол-во клиентов

Баткен

0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля
0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

0,00

Кол-во клиентов

Ош

0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля
0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

0,00

Кол-во клиентов

Джалал-Абад

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма портфеля

0,00

0,00

Кол-во клиентов

Нарын

В процентах к общей
сумме кредитного
портфеля

содержание
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3. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О минимальных требованиях по управлению кредитным риском
в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады
(депозиты)» от 25 сентября 2013 года №35/14 следующие изменения
и дополнения:
в Положении «О минимальных требованиях по управлению
кредитным риском в микрофинансовых организациях, не
привлекающих вклады (депозиты)», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
1) пункт 12 дополнить абзацем третьим и четвертым следующего
содержания:
«Если поручительство является единственным обеспечением
по кредиту, то анализ платежеспособности гаранта или поручителя
обязателен.
МФО, учитывая риски по кредиту, могут не проводить анализ
платежеспособности гаранта или поручителя, если поручительство
является дополнительным обеспечением по кредиту.»;
2) пункт 36 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При просрочке по оплате/погашению процентов по основной
сумме кредита и/или просрочке по оплате/погашению основной суммы
кредита начисление неустойки (штрафа, пени) должно производиться
на сумму просроченной задолженности и за фактический срок
просроченной задолженности.»;
3) Положение дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:
«57-1. МФО должно прекратить начисление неустойки (штрафов,
пени) по истечении 15 дней с момента направления извещения о
начале процедуры обращения взыскания на предмет залога по
«проблемному кредиту» заемщика-физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица.».
4) в Приложении 1 к Положению:
−− подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) справка с фактического места жительства, выданная
уполномоченным органом (в случае необходимости по усмотрению
МФО);».
157
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содержание

4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О периодическом
регулятивном отчете кредитного союза» от 16 января 2008 года №3/3
следующие изменения и дополнения:
в Положении «О периодическом регулятивном отчете кредитного
союза», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Отчет за 4 квартал является годовым и предоставляется в
Национальный банк не позднее 20 числа, следующего за отчетным
годом.»;
2) в пункте 3.4. цифру «7» заменить цифрой «9»;
3) в Приложении 1 к Положению:
таблицу «Состав периодического регулятивного отчета кредитного
союза» изложить в следующей редакции:
«

158

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

3

4
5

6

7

8

ПериоСроки преддичность ставления

Название

Активы
Обязательства и капитал
Забалансовые обязательства
Отчет о доходах и расходах
А. Информация по кредитному портфелю
Б. Классификация кредитов
В. Классификация финансового лизинга
Г. Кредитный портфель
Д. Финансовый лизинг
Е. Информация по привлеченным средствам
Сведения о крупных заемщиках кредитного
союза
А. Сведения о крупных проблемных заемщиках
кредитного союза
Б. Информация о параллельных кредитах
В. Реструктуризированные кредиты
А. Объем принятых депозитов с разбивкой по
срокам
Б. Объем принятых депозитов с разбивкой по
суммам
В. Движение депозитов за отчетный месяц
ЕжекварГ. Размеры минимальных, средних и максимальтально
ных депозитов
Д. Процентная ставка по привлекаемым депозитам
А. Сведения о подлежащих к погашению и погашенных кредитов за отчетный квартал
Б. Состав кредитного союза
В. Участники, заемщики и вкладчики
Г. Сведения по размерам сберегательного пая и
кредита
Д. Сведения о месторасположении и территории
действия кредитного союза
Е. Условия изъятия сберегательного пая
Ж. Дивиденды
З. Краткосрочные обязательства (срок выплаты
по которым наступает в течение 30 дней)
И. Информация по осуществлению розничных
банковских услуг по агентскому договору с банком
К. Расшифровка по операциям размещения и
инвестициям
Информация о соблюдении экономических нормативов кредитного союза

159

Отчеты за 1,
2 и 3 кварталы в течение
15 календарных дней со
дня окончания отчетного квартала.
Отчет за 4
квартал является годовым
и предоставляется в Национальный
банк не позднее 20 числа,
следующего
за отчетным
годом.

содержание

№ разделов
1
1-2
1-3
2
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А. Сведения о членах Наблюдательного совета,
Правления, участниках (пайщиках) и членах Шариатского совета КС
Б. Информация об отдельных должностных лицах КС
В. Базовая информация по КС (сведения о филиалах, действующие комитеты, дочерние и аффилированные компании)

9

Ежегодно
ежеквартально
(при
изменениях
в течение
квартала)

»;
4) в Приложении 2 к Положению:
Приложение дополнить разделом 9 следующего содержания:
«

1
2
3
…

160

Образец подписи

Дата вхождения
в капитал других
компаний /дата
приобретения
доли акций в
других компаниях

Доля от уставного
капитала других
компании/доля
от владения в
других компаниях/
Наименование
компаний

Доля
сберегательного
пая от долевого
капитала КС

Телефон

Должность

Место работы

Дата
согласования
Национальным
банком

ФИО

Дата избрания

СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ (Если имеется)

№

содержание

9 Раздел. А. Сведения о членах Наблюдательного совета,
Правления, участниках (пайщиках) и членах Шариатского совета
КС

ФИО

1
2
3
…

161

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (ПАЙЩИКАХ),
владеющих более 5 %

содержание

Образец подписи

Конечный
бенефициар

Доля участия,
акции в других
ФКО

Номер рабочего,
мобильного
телефона
(включая код
номера)

Род
деятельности
(занимаемая
должность
в других
компаниях)

Место работы

Страна
происхождения

Дата вхождения
в долевой
капитал

Доля (%) от
долевого
капитала КС

ФИО

Образец подписи

Распределение полномочий (Курируемые
сферы деятельности)

Дата вхождения в капитал других компаний /
дата приобретения доли
акций в других компаниях

Доля от уставного капитала других компании/
доля от владения в других компаниях/ Наименование компаний

Доля сберегательного
пая от долевого
капитала КС

Занимаемая должность
в других компаниях/
Наименование компаний

Телефон

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком

Дата назначения и.о.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ)

1
2
3
…

содержание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

162

Образец подписи

Дата вхождения
в капитал других
компаний /дата
приобретения доли
акций в других
компаниях

Доля от уставного
капитала других
компании/доля
от владения в
других компаниях/
Наименование компаний

Доля сберегательного
пая от долевого
капитала КС

Занимаемая должность
в других компаниях/
Наименование компаний

Телефон

Должность

Место работы

Дата согласования
Национальным банком

Дата избрания

ФИО
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СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА
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9 Раздел. Б. Информация об отдельных должностных лицах КС

1
2
3

4

5

6

7

8

Должность

Внутренний аудитор/
члены ревкомиссии
Риск-менеджер
Комплаенс-офицер
Руководитель
структурного
подразделения,
ответственный
за кредитную
деятельность
Руководитель
структурного
подразделения,
ответственный за
управление активами
и пассивами (либо
лицо, приравненное
к нему по своим
функциональным
обязанностям)
Главный бухгалтер
Руководитель
структурного
подразделения,
ответственный за
финансирование по
исламским принципам
Руководитель
«исламского окна»

содержание

№

Дата
Количество
Телефон,
соглаподотчетмобильный
Обсования
ных сотелефон
разец
ФИО
Нациотрудников
(включая
поднальным должност- код операто- писи
банком
ного лица
ра, города)
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9 Раздел. В. Базовая информация по КС
(сведения о филиалах, действующие комитеты,
дочерние и аффилированные компании)

содержание

По договору

Персонал
КС (общее
количество
сотрудников)
Штатная
единица

Электронная
почта

Официально
объявленная
связь:
Факс

Телефон

Веб-сайт КС в Интернете

Перечень ограничений в
свидетельствах/ лицензиях

Наличие ограничений в
свидетельствах/лицензиях
(да/нет)

Дата выдачи свидетельства/
лицензий, дополнительных
лицензий (указываются в
хронологическом порядке,
№, дата)

Адрес КС (фактический и
юридический) (город, улица,
номер дома, почтовый
индекс)

Организационно-правовая
форма КС

№

Полное наименование КС

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КС

1
2
3
…
№
1
2
3
…
Всего количество

Сведения о филиалах
Наименование
Адрес

Руководитель

Дочерние и аффилированные компании
Доля (%)
СтратегичеДоля и наименоваНазва- Страна Вид
компании
ские планы
ние других учрединие
проис- дея- в дочерней
в отношении
№
телей/акционеров в
дочерней и афкомпа- хожде- тель- и аффилидочерней и аффилинии
ния
ности рованной
филированной
рованной компании
компании
компании
1
2
3
…
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Действующие комитеты
№

Наименование
комитетов

Состав ФИО/
Позиция

Должность

Дата согласования
Национальным банком

».
5. Внести
постановление
Правления
Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О минимальных требованиях по управлению кредитным риском
в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7» следующие
изменения и дополнения:
в Положении «О минимальных требованиях по управлению
кредитным риском в кредитных союзах», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
1) пункт 5.2.7 дополнить четвертым абзацем следующего
содержания:
«При просрочке по оплате/погашению процентов по основной
сумме кредита и/или просрочке по оплате/погашению основной суммы
кредита начисление неустойки (штрафа, пени) должно производиться
на сумму просроченной задолженности и за фактический срок
просроченной задолженности.»;
2) пункт 5.3.7 изложить в следующей редакции:
«5.3.7. К договору о залоге прилагается полная опись
закладываемого имущества с указанием стоимости, а также
сертификаты, удостоверения, и, если имеются, прочая техническая
документация. Договор о залоге должен быть оформлен в письменной
форме и зарегистрирован в уполномоченном государственном
органе Кыргызской Республики в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики. Договор о залоге недвижимого имущества
подлежит обязательной государственной регистрации в
уполномоченном органе.
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Количество подлинных экземпляров договора о залоге должно
соответствовать количеству сторон для нотариального удостоверения
и регистрации в уполномоченном органе.»;
3) Положение дополнить пунктом 7.3.4. следующего содержания:
«7.3.4. Кредитный союз должен прекратить начисление неустойки
(штрафов, пени) по истечении 15 дней с момента направления
извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет
залога по «проблемному кредиту» заемщика-физического лица, в
том числе индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица. »;
4) в Приложении 1 к Положению:
−− пункт 6 главы II изложить в следующей редакции:
«6. Документы, подтверждающие регистрацию договора залога в
уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.».
6. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О минимальных требованиях к порядку предоставления финансовых
услуг и рассмотрения обращений потребителей» от 24 июня 2015 года
№ 35/10 следующее дополнение и изменение:
−− в Положении «О минимальных требованиях к порядку
предоставления финансовых услуг и рассмотрения обращений
потребителей», утвержденном вышеуказанным постановлением:
1) пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Требования настоящего пункта не распространяются в случаях
предоставления финансово-кредитными организациями кредитного
портфеля в качестве залога.»;
2) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21 При осуществлении кредитования потребителей ФКО
обязаны соблюдать принципы ответственного кредитования:
добросовестность, прозрачность, достоверность, партнерство
по отношению к заемщикам, учет их экономических интересов
и финансовых возможностей, а также обеспечить безусловное
выполнение следующих требований:».
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Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 20 февраля 2019 г.
№ 2019-П-15/7-3-(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. Признать утратившими силу следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
−− постановление Правления «О Временном положении «По
организации работы с залогами в Национальном банке Кыргызской
Республики» от 26 апреля 2002 года № 20/1»;
−− постановление Правления «О внесении изменений и
дополнений во временное положение по организации работы с
залогами в Национальном банке Кыргызской Республики» от 23 марта
2006 года № 7/3».
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня его официального опубликования.
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4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков
Кыргызской Республики, 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 бухгалтерского учета и отчетности.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 25 февраля 2019 года
№ 2019-П-07/8-2-(ДКП)

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 4,50 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 26 февраля
2019 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Экономическое управление.
Председатель

Т. Абдыгулов
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О размере учетной ставки Национального банка
Кыргызской Республики
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Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 27 февраля 2019 г.
№ 2019-П-14/9-4-(ПС)

содержание

О внесении дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6»
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об
электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года
№ 15/6» дополнения (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования, за
исключением пункта 7-1, который вступает в силу с 1 января
2021 года.
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Председатель

Т. Абдыгулов
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содержание

4. Операторам систем расчетов электронными деньгами и
коммерческим банкам- эмитентам электронных денег привести свою
деятельность в соответствие с требованиями пункта 7-1 до 1 января
2021 года.
5. Отделу развития государственного языка и документооборота
довести настоящее постановление до сведения соответствующих
структурных
подразделений,
областных
управлений
и
представительства Национального банка в Баткенской области.
6. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, ЗАО
«Межбанковский процессинговый центр», ОЮЛ «Ассоциация
операторов платежных систем Кыргызской Республики» и операторов
систем расчетов электронными деньгами.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Управление платёжных систем.
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 февраля 2019 г.
№ 2019-П-14/9-4-(ПС)

содержание

Дополнения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской
Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6»
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об
электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года
№ 15/6» следующие дополнения:
в Положении «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Локальная система расчетов электронными деньгами –
совокупность банковских и иных институтов, аппаратно-технических
средств, правил и процедур, обеспечивающих обращение электронных
денег, выпущенных на территории Кыргызской Республики.
Оператор национальной платежной системы расчетов
электронными деньгами – юридическое лицо-резидент Кыргызской
Республики, имеющее лицензию оператора платежной системы,
на базе которого создается «единое окно», через которое
осуществляется интеграция между всеми локальными системами
расчетов электронными деньгами в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.»;
−− главу 3 дополнить пунктом 7-1. следующего содержания:
«7-1. Системы расчетов электронными деньгами должны иметь
возможность осуществления совместного сервиса, связанного с
проведением операций посредством электронных денег, способность
к взаимному обмену информацией при проведении платежей и
расчетов и использованию данной информации на территории
Кыргызской Республики.
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содержание

Программные и технические средства, применяемые в локальных
системах расчетов электронными деньгами на территории Кыргызской
Республики, должны иметь функциональную совместимость с
аппаратно-программным комплексом оператора национальной
платежной системы расчетов электронными деньгами при проведении
платежей и расчетов.».
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Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 27 февраля 2019 г.
№ 2019-П-10/9-5-(НПА)

содержание

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5
В соответствии со статьями 17, 20 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых
нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской
Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5 (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
4. Управлению финансовой статистики и обзора довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков и
соответствующих структурных подразделений Национального банка
Кыргызской Республики.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Управление финансовой статистики и обзора.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 февраля 2019 г.
№ 2019-П-10/9-5-(НПА)

содержание

Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых
нормативных правовых актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых
актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа
2005 года № 26/5 следующие изменения и дополнения:
в Положении «О Периодическом регулятивном банковском
отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в Приложении 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
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Р. Информация о депозитах.

Ежемесячно

В течение
5 (пяти)
рабочих
дней после
окончания
отчетного
периода

Ежеквартально

содержание

Балансовый отчет
А. Активы.
Б. Обязательства.
В. Капитал.
Г. Забалансовые обязательства.
Д. Расшифровка прочих активов и
прочих обязательств банка.
Е. Обязательства перед Национальным банком.
Ж. Размещение активов банка.
З. Отчет об операциях, проводимых
банком в рамках «исламского окна».
И. Привлечение обязательств банка по
страновому признаку.
К. Привлечение обязательств банка по
5 Раздел 1 страновому признаку (в иностранной
валюте).
Л. Привлечение капитала по страновому признаку.
М. Объем кредитов по отраслям в разрезе областей Кыргызской Республики.
Н. Классификация кредитов по степени риска в разрезе областей Кыргызской Республики.
О. Объем депозитов по источникам
привлечения в разрезе областей Кыргызской Республики.
П. Прочие сведения коммерческих
банков в разрезе областей Кыргызской
Республики.

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

Ежемесячно

В течение
5 (пяти)
рабочих
дней после
окончания
отчетного
периода

»;
−− в Приложении 2:
раздел 1 «Балансовый отчет» дополнить подразделом «Р»
следующего содержания:
«
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содержание

Р. Информация о депозитах

(в тыс. сомах)

Наименование статьи
1. Депозиты физических лиц, в том числе:
а) до востребования;
б) срочные;
в) обезличенные металлические счета до востребования;
г) срочные обезличенные металлические счета.
2. Депозиты юридических лиц (кроме ИП), в том числе:
а) до востребования;
б) срочные;
в) обезличенные металлические счета до востребования;
г) срочные обезличенные металлические счета.
3. Депозиты индивидуальных предпринимателей, в том
числе:
а) до востребования;
б) срочные;
в) обезличенные металлические счета до востребования;
г) срочные обезличенные металлические счета.
4. Страховые депозиты по системам денежных переводов

Сумма Количество

Справочно:
а) доходы по обезличенным металлическим счетам;
б) расходы по обезличенным металлическим счетам.

»;
раздел 36 «Ежедневный отчет об активах, обязательствах и
капитале» изложить в следующей редакции:
«

178

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019
______________________
наименование банка

Периодический
регулятивный
банковский отчет
по состоянию на
_________________

______________________
код банка

Раздел 36. Ежедневный отчет об активах, обязательствах и капитале
(тыс. сомов)

1000
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1021
1022
1023
1024
1031
1032
1033
1034
1035
1041
1042
1051

Наименование показателя
АКТИВЫ, всего
Наличные денежные средства в кассе и банкоматах
Наличные денежные средства в пути
Корреспондентский счет в НБКР
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Драгоценные металлы
Корреспондентские счета в банках в иностранной валюте
Обезличенные металлические счета в НБКР
Обезличенные металлические счета в банках
Обезличенные металлические счета в банках
и других финансово-кредитных организацияхнерезидентах
Депозиты в НБКР
Депозиты в банках
Депозиты в других финансово-кредитных организациях
Депозиты в банках и других финансово-кредитных
организациях-нерезидентах
Ценные бумаги, выпущенные Правительством КР и
местными органами власти
Ценные бумаги, выпущенные НБКР
Ценные бумаги, выпущенные коммерческими
организациями
Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами
Ценные бумаги, выпущенные банками
Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг
резидентов
Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг
нерезидентов
Ценные бумаги, купленные по репо-соглашениям с НБКР
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в том числе
Всего в нац. в ин.
вал.
вал.

содержание

Код
показателя
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1052
1053
1054
1055
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

содержание

1068
1071
1072
1073
1074
1081
1082
1083
1091
1092
1093
1094
1095
1096

Ценные бумаги, купленные по межбанковским репосоглашениям
Ценные бумаги, купленные по репо-соглашениям с
другими клиентами-резидентами
Ценные бумаги, купленные по репо-соглашениям с
нерезидентами
Ценные бумаги, купленные по репо-соглашениям с
другими финансово-кредитными организациями
Кредиты банкам
Кредиты другим финансово-кредитным организациям
Кредиты коммерческим организациям
Кредиты некоммерческим организациям
Кредиты физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
Кредиты банкам-нерезидентам
Кредиты клиентам-нерезидентам
Кредиты другим финансово-кредитным организациямнерезидентам
Дисконт по кредитам коммерческим организациям
Дисконт по кредитам некоммерческим организациям
Дисконт по кредитам физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Дисконт по кредитам нерезидентам
Инвестиции и финансовое участие в банках
Инвестиции и финансовое участие в других финансовокредитных организациях
Инвестиции и финансовое участие в нефинансовых
организациях
Проценты, начисленные к получению по депозитам в
НБКР
Проценты, начисленные к получению по депозитам в
банках
Проценты, начисленные к получению по депозитам в
других финансово-кредитных организациях
Проценты, начисленные к получению по депозитам в
банках и других финансово-кредитных организацияхнерезидентах
Проценты, начисленные к получению по
обезличенным металлическим счетам в НБКР
Проценты, начисленные к получению по
обезличенным металлическим счетам в банках
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1097

1101
1102
1103
1104
1105
1111
1112
1113
1114
1115
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1131
1132

Проценты, начисленные к получению по
обезличенным металлическим счетам в банках
и других финансово-кредитных организацияхнерезидентах
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
выпущенным Правительством КР и местными органами
власти
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
выпущенным НБКР
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
выпущенным коммерческими организациями
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
выпущенным нерезидентами
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
выпущенным банками
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
купленным по репо-соглашениям с НБКР
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
купленным по межбанковским репо-соглашениям
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
купленным по репо-соглашениям с другими клиентамирезидентами
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
купленным по репо-соглашениям с нерезидентами
Проценты, начисленные к получению по ценным бумагам,
купленным по репо-соглашениям с другими финансовокредитными организациями
Проценты, начисленные к получению по кредитам банкам
Проценты, начисленные к получению по кредитам другим
финансово-кредитным организациям
Проценты, начисленные к получению по кредитам
коммерческим организациям
Проценты, начисленные к получению по кредитам
некоммерческим организациям
Проценты, начисленные к получению по
кредитам физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
Проценты, начисленные к получению по кредитам
банкам-нерезидентам
Проценты, начисленные к получению по кредитам
клиентам-нерезидентам
Проценты, начисленные к получению по кредитам другим
финансово-кредитным организациям-нерезидентам
Дивиденды к получению по ценным бумагам
Начисленные комиссионные доходы
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1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1151

содержание

1152
1153
1154
1155
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Позиционный счет
Незавершенные спот-покупки иностранной/национальной
валюты и драгоценных металлов
Своп-позиция по операциям с НБКР
Своп-позиция по операциям с банками
Своп-позиция по операциям с другими клиентами
Своп-позиция по операциям с нерезидентами
Своп-позиция по операциям с другими финансовокредитными организациями
Другие производные финансовые инструменты
Другие производные финансовые инструменты с
нерезидентами
Резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков по
кредитам и лизингам
Резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков по
прочим активам, отличных от кредитов и лизингов
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего
Расчетные (лоро) счета банков в иностранной валюте
Расчетные счета других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Расчетные счета коммерческих организаций
Расчетные счета некоммерческих организаций
Расчетные счета физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Расчетные (лоро) счета банков-нерезидентов
Расчетные счета клиентов-нерезидентов
Расчетные счета Фонда развития Кыргызской Республики
Расчетные счета других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
Депозиты до востребования банков
Депозиты до востребования других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Депозиты до востребования коммерческих организаций
Депозиты до востребования некоммерческих организаций
Депозиты до востребования физических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Депозиты до востребования банков-нерезидентов
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2027
2028
2029
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2061
2062
2063
2064

Депозиты до востребования клиентов-нерезидентов
Депозиты до востребования Фонда развития Кыргызской
Республики
Депозиты до востребования других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
Срочные депозиты банков
Срочные депозиты других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Срочные депозиты коммерческих организаций
Срочные депозиты некоммерческих организаций
Срочные депозиты физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Срочные депозиты банков-нерезидентов
Срочные депозиты клиентов-нерезидентов
Срочные депозиты Фонда развития Кыргызской
Республики
Срочные депозиты других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
Счета Казначейства Кыргызской Республики
Счета Социального фонда Кыргызской Республики
Депозиты Социального фонда Кыргызской Республики
Депозиты Министерства финансов Кыргызской
Республики
Депозиты местных органов власти
Депозиты других правительственных учреждений
Кредиты Правительства Кыргызской Республики и
местных органов власти
Ценные бумаги, выпущенные банком
Ценные бумаги, проданные по репо-соглашениям с НБКР
Ценные бумаги, проданные по межбанковским репосоглашениям
Ценные бумаги, проданные по репо-соглашениям с
другими клиентами
Ценные бумаги, проданные по репо-соглашениям с
нерезидентами
Ценные бумаги, проданные по репо-соглашениям с
другими финансово-кредитными организациями
Кредиты НБКР
Кредиты банков
Кредиты других финансово-кредитных организаций
Кредиты нерезидентов
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2070

2071

2072
2073
2074
2075
2076

содержание

2077

2078
2081

2082

2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам банков в иностранной валюте
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам коммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам некоммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам банков-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам клиентов-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам Фонда развития Кыргызской
Республики
Проценты, начисленные к выплате по расчетным
(текущим) счетам других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования банков
Проценты, начисленные к выплате по депозитам
до востребования других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования коммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования некоммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования банков-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования клиентов-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по депозитам до
востребования Фонда развития Кыргызской Республики
Проценты, начисленные к выплате по депозитам
до востребования других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
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2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2101
2102
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2121
2122
2123
2124
2131

Проценты, начисленные к выплате по срочным
депозитам банков
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
других финансово-кредитных организаций (кроме Фонда
развития Кыргызской Республики)
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
коммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
некоммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
физических лиц и индивидуальных предпринимателей
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
банков-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
клиентов-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
Фонда развития Кыргызской Республики
Проценты, начисленные к выплате по срочным депозитам
других финансово-кредитных организаций-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по депозитам и
кредитам Правительства КР
Проценты, начисленные к выплате по депозитам и
кредитам местных органов власти
Проценты, начисленные к выплате по ценным бумагам,
выпущенным банком
Проценты, начисленные к выплате по ценным бумагам,
проданным по репо-соглашениям с НБКР
Проценты, начисленные к выплате по ценным бумагам,
проданным по межбанковским репо-соглашениям
Проценты, начисленные к выплате по ценным бумагам,
проданным по репо-соглашениям с другими клиентамирезидентами
Проценты, начисленные к выплате по ценным бумагам,
проданным по репо-соглашениям с нерезидентами
Проценты, начисленные к выплате по ценным бумагам,
проданным по репо-соглашениям с другими финансовокредитными организациями
Проценты, начисленные к выплате по кредитам НБКР
Проценты, начисленные к выплате по кредитам банков
Проценты, начисленные к выплате по кредитам других
финансово-кредитных организаций
Проценты, начисленные к выплате по кредитам
нерезидентов
Дивиденды к выплате
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2132
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2210
2211

содержание

2212
2213
2214
2215
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2230
2231

Начисленные комиссионные расходы
Незавершенные спот-продажи иностранной/
национальной валюты и драгоценных металлов
Своп-позиция по операциям с НБКР
Своп-позиция по операциям с банками
Своп-позиция по операциям с другими клиентами
Своп-позиция по операциям с нерезидентами
Своп-позиция по операциям с другими финансовокредитными организациями
Другие производные финансовые инструменты
Другие производные финансовые инструменты с
нерезидентами
Обезличенные металлические счета до
востребования банков
Обезличенные металлические счета до
востребования других финансово-кредитных
организаций
Обезличенные металлические счета до
востребования коммерческих организаций
Обезличенные металлические счета до
востребования некоммерческих организаций
Обезличенные металлические счета до
востребования физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Обезличенные металлические счета до
востребования клиентов-нерезидентов
Срочные обезличенные металлические счета банков
Срочные обезличенные металлические счета других
финансово-кредитных организаций
Срочные обезличенные металлические счета
коммерческих организаций
Срочные обезличенные металлические счета
некоммерческих организаций
Срочные обезличенные металлические
счета физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Срочные обезличенные металлические счета
клиентов-нерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по обезличенным
металлическим счетам до востребования банков
Проценты, начисленные к выплате по обезличенным
металлическим счетам до востребования других
финансово-кредитных организаций
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2232
2233
2234
2235
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2900
3000
3001
3002
3003
3004
3005

Проценты, начисленные к выплате по обезличенным
металлическим счетам до востребования
коммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по обезличенным
металлическим счетам до востребования
некоммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по обезличенным
металлическим счетам до востребования физических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Проценты, начисленные к выплате по обезличенным
металлическим счетам до востребования клиентовнерезидентов
Проценты, начисленные к выплате по срочным
обезличенным металлическим счетам банков
Проценты, начисленные к выплате по срочным
обезличенным металлическим счетам других
финансово-кредитных организаций
Проценты, начисленные к выплате по срочным
обезличенным металлическим счетам коммерческих
организаций
Проценты, начисленные к выплате по срочным
обезличенным металлическим счетам
некоммерческих организаций
Проценты, начисленные к выплате по срочным
обезличенным металлическим счетам физических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Проценты, начисленные к выплате по срочным
обезличенным металлическим счетам клиентовнерезидентов
Прочие обязательства
КАПИТАЛ, всего
Счета капитала
Резервы для будущих потребностей банка
Нераспределенная прибыль
Прибыль/убыток текущего периода
Счета переоценки

».
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Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

содержание

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 27 февраля 2019 г.
№ 2019-П-33/9-7-(НФКО)

О внесении изменений в некоторые постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики и признании
утратившим силу постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О размере сбора и платы за
лицензии, выдаваемые Национальным банком Кыргызской
Республики» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-4-(НПА)
В соответствии с пунктом 8 статьи 138 и статьи 139 Кодекса
Кыргызской Республики о неналоговых доходах, статьей 19 Закона
Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе
в Кыргызской Республике», руководствуясь статьями 17 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 «О лицензировании деятельности
банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА);
−− «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности
специализированной финансово-кредитной организации Открытого
акционерного общества «Финансовая компания кредитных союзов»
от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10-(НФКУ);
−− «Об утверждении «Положения «О лицензировании деятельности
специализированных финансовых учреждений» от 16 марта 2016 года
№ 12/3;
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−− «Об утверждении Положения «О лицензировании кредитных
союзов» от 23 декабря 2015 года № 78/25;
−− «Об утверждении Положения «О создании и деятельности
микрокредитных компаний и микрокредитных агентств» от 9 декабря
2015 года № 76/9;
−− «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности
микрофинансовых компаний» от 23 декабря 2015 года № 78/26;
−− «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии
на право проведения обменных операций с наличной иностранной
валютой» от 27 июля 2011 года № 40/4;
−− «Об утверждении Положения «О лицензировании операторов
платежных систем и платежных организаций» от 12 декабря 2018 года
№ 2018-П-14/53-8-(ПС).
2. Признать утратившим силу постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О размере сбора и
платы за лицензии, выдаваемые Национальным банком Кыргызской
Республики» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-4-(НПА).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления
в силу постановления Правительства Кыргызской Республики об
утверждении ставок государственной пошлины.
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 надзора за небанковскими финансовокредитными организациями довести настоящее постановление до
сведения структурных подразделений, областных управлений и
представительства Национального банка Кыргызской Республики
в Баткенской области, кредитных бюро, небанковских финансовокредитных организаций и других поднадзорных Национальному банку
лиц.
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6. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление до сведения операторов платежных систем и
платежных организаций.
7. Управлению методологии надзора и лицензирования банков
довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков
и филиала иностранного банка.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Управление надзора за небанковскими финансовокредитными организациями.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 февраля 2019 года
№ 2019-П-33/9-7-(НФКО)

1. 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) следующее изменение:
в Положении «О лицензировании деятельности банков»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Размер государственной пошлины за лицензии определяется в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.».
2. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О лицензировании деятельности специализированной финансовокредитной организации Открытого акционерного общества
«Финансовая компания кредитных союзов» от 15 июня 2017 года
№ 2017-П-12/25-10-(НФКУ) следующие изменения:
в
Положении
«О
лицензировании
деятельности
специализированной финансово-кредитной организации Открытого
акционерного общества «Финансовая компания кредитных союзов»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в подпункте 9 пункта 15 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 6 пункта 20 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в пятом абзаце подпункта 4 пункта 69 слово «сбора» заменить
словами «государственной пошлины».
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3. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения
«О лицензировании деятельности специализированных финансовых
учреждений»» от 16 марта 2016 года № 12/3 следующие изменения:
в
Положении
«О
лицензировании
деятельности
специализированных финансовых учреждений», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− в подпункте 6 пункта 20 слово «платы» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 6 пункта 22 слово «оплаты» заменить словами
«государственной пошлины».
4. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О лицензировании кредитных союзов» от 23 декабря 2015 года
№ 78/25 следующие изменения:
в Положении «О лицензировании кредитных союзов»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 12 слово «сбора» заменить словами «государственной
пошлины»;
−− в подпункте 5 пункта 27 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в пункте 32 слово «сбора» заменить словами «государственной
пошлины»;
−− в пункте 39 слово «сбора» заменить словами «государственной
пошлины»;
−− в пункте 44 слово «сбора» заменить словами «государственной
пошлины»;
−− в подпункте 4 пункта 62 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»
−− в подпункте 9 пункта 75 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины».
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О создании и
деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств»
от 9 декабря 2015 года № 76/9 следующие изменения:
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в Положении «О создании и деятельности микрокредитных
компаний и микрокредитных агентств», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в подпункте 5 пункта 78 слова «сбора/платы» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 4 пункта 83 слово «платы» заменить словами
«государственной пошлины».
6. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний» от
23 декабря 2015 года № 78/26 следующие изменения:
в Положении «О лицензировании деятельности микрофинансовых
компаний», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в подпункте 6 пункта 58 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 4 пункта 64 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в пятом абзаце подпункта 4 пункта 98 слово «сбора» заменить
словами «государственной пошлины»;
−− в подпункте 4 пункта 109 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 4 пункта 120 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 6 пункта 139-5 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины»;
−− в подпункте 9 пункта 140 слово «сбора» заменить словами
«государственной пошлины».
7. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
выдачи лицензии на право проведения обменных операций с
наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года № 40/4
следующие изменения:
в Положении «О порядке выдачи лицензии на право проведения
обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
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−− в абзацах первом и втором пункта 17 слова «лицензионного
сбора» заменить словами «государственной пошлины»;
−− в пункте 24 слово «плата» заменить словами «государственная
пошлина»;
−− в пункте 44 слова «сбора» заменить словами «государственной
пошлины».
8. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О лицензировании деятельности кредитных бюро» от 24 августа
2016 года № 35/5 следующие изменения:
в Положении «О лицензировании деятельности кредитных бюро»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 16 слова «лицензионного сбора (платы)» заменить
словами «государственной пошлины»;
−− в пунктах 30 и 32 слово «плата» заменить словами
«государственная пошлина».
9. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
«О лицензировании операторов платежных систем и платежных
организаций» от 12 декабря 2018 года № 2018-П-14/53-8-(ПС)
следующие изменения:
в Положении «О лицензировании операторов платежных
систем и платежных организаций», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в подпункте 24 пункта 26 слова «лицензионного сбора» заменить
словами «государственной пошлины»;
−− в подпункте 6 пункта 32 слова «лицензионного сбора» заменить
словами «государственной пошлины»;
−− пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. За переоформление лицензии взимается государственная
пошлина в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.»;
−− пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. За выдачу дубликата лицензии взимается государственная
пошлина 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 13 марта 2019 года
№ 2019-П-07/10-1-(ДКП)

В соответствии со статьями 20, 27 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «Об обязательных резервах»
(прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
«Об утверждении Положения «Об обязательных резервах»» от
19 марта 2010 года № 8/2;
«О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2010 года
№ 8/2 «Об утверждении Положения «Об обязательных резервах»» от
19 мая 2010 года № 34/1;
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2010 года
№ 8/2 «Об утверждении Положения «Об обязательных резервах»» от
17 февраля 2014 года № 3/2;
«О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2010 года
№ 8/2 «Об утверждении Положения «Об обязательных резервах»» от
23 апреля 2014 года № 16/5;
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«О некоторых постановлениях Правления Национального банка
Кыргызской Республики» от 14 ноября 2014 года № 50/2;
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2010 года
№ 8/2 «Об утверждении Положения «Об обязательных резервах»» от
20 января 2016 года № 4/1;
«О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 19 марта 2010 года
№ 8/2 «Об утверждении Положения «Об обязательных резервах»» от
15 июня 2017 года № 2017-П-07/25-14-(НПА);
−− пункт 42 приложения к постановлению Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты Национального банка
Кыргызской Республики» от 16 ноября 2012 года № 43/1.
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. Экономическому управлению совместно с Управлением
финансовой статистики и обзора довести настоящее постановление
до сведения коммерческих банков.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Экономическое управление.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «13» марта 2019 г.
№ 2019-П-07/10-1-(ДКП)

ПОЛОЖЕНИЕ
об обязательных резервах

1. Настоящее Положение устанавливает требования к банкам
по депонированию в Национальном банке Кыргызской Республики
(далее – Национальный банк) обязательных резервов, определяет
размер обязательных резервов, порядок расчета и выполнения
коммерческими банками, Государственным банком развития
Кыргызской Республики (далее – банк) обязательных резервных
требований (далее – ОРТ), а также порядок расчета и взыскания
штрафа за несоблюдение ОРТ.
Требования настоящего Положения распространяются на
коммерческие банки, осуществляющие операции в соответствии
с исламскими принципами банковского дела и финансирования,
в том числе в рамках «исламского окна», с учетом специфики их
деятельности и терминологии, применяемой ими при осуществлении
банковских операций.
2. Обязательные резервы являются одним из инструментов
денежно-кредитной политики и используются Национальным банком
в целях регулирования общего уровня ликвидности в банковской
системе, краткосрочных процентных ставок и объема денежных
агрегатов.
3. В зависимости от целей денежно-кредитной политики
отдельными решениями Правления Национального банка
устанавливаются следующие нормативы обязательных резервных
требований:
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−− размеры обязательных резервов (для различных категорий
обязательств, входящих в состав расчетной базы, могут быть
установлены различные процентные значения);
−− размер минимального порогового уровня от объема
обязательных резервов;
−− соотношение и размеры активов, включаемых в резервные
активы для соблюдения ОРТ;
−− ставка компенсации за соблюдение обязательных резервов;
−− размеры штрафов за несоблюдение ОРТ и минимального
порогового уровня от объема обязательных резервов.
4. Базовый период соблюдения обязательных резервных
требований составляет четыре календарные недели (28 дней).
5. Перечень и структура обязательств, входящих в расчетную базу,
утверждаются Правлением Национального банка.
6. Банки обязаны выполнять обязательные резервные требования
в период действия лицензии на право проведения банковских
операций.
ГЛАВА 2.
Определения и термины
7. Для целей настоящего Положения применяются следующие
термины:
Базовый период – период, в течение которого банк обязан
выполнять обязательные резервные требования в соответствии с
настоящим Положением.
Расчетный период – период, за который рассчитывается
расчетная база для определения объема обязательных резервов.
Обязательные резервы – это сумма денежных средств, которую
банк обязан депонировать в течение базового периода в резервных
активах на условиях, устанавливаемых Национальным банком.
Обязательные резервные требования – это требования к банку
по депонированию обязательных резервов в резервных активах в
соответствии с установленными требованиями.
Минимальный пороговый уровень от объема обязательных
резервов – объем денежных средств, который банк обязан
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поддерживать в резервных активах на ежедневной основе для
выполнения обязательных резервных требований.
Размер обязательных резервов – коэффициент (в процентах),
применяемый к расчетной базе для расчета обязательных резервов.
Расчетная база – это обязательства в национальной и иностранной
валютах, а также иные обязательства банка, учитываемые на его
депозитных и других счетах.
Резервные активы – сумма денежных средств банка на
корреспондентском счете в Национальном банке, активов в форме
золота на обезличенном металлическом счете банка в Национальном
банке, а также наличных остатков в банкоматах банка в национальной
валюте.

8. Обязательные резервы рассчитываются один раз на период в
четыре недели, в первый рабочий день текущего базового периода,
и определяются на основе среднедневной расчетной базы за
предыдущий базовый период и размера обязательных резервов,
установленных Правлением Национального банка.
Установленное значение обязательных резервов действует
на протяжении четырех недель базового периода, согласно
утвержденному Правлением Национального банка графику
обязательного резервирования на соответствующий год.
9. При расчете обязательных резервов:
−− сомовый эквивалент валютных обязательств, входящих в
расчетную базу, рассчитывается по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к сому, установленному Национальным банком;
−− сомовый эквивалент металлических счетов клиентов
рассчитывается по последнему фиксингу Лондонской ассоциации
рынка драгоценных металлов, рассчитанный через кросс-курс
установленного Национальным банком официального курса доллара
США к сому в день, предшествующий дню подготовки отчетов.
10. Расчет обязательных резервов производится по следующей
формуле:
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где OРт – обязательные резервы на текущий базовый период;
ОБт-1 – обязательства банка, входящие в расчетную базу, за каждый
день предыдущего базового периода;
Р – размер обязательных резервов, устанавливаемый Правлением
Национального банка;
Дт-1 – количество календарных дней предыдущего базового
периода, принимаемых в расчет обязательных резервов и
определенных в пункте 4 настоящего Положения.
11. Расчет, произведенный, согласно пункту 10 настоящего
Положения, заверенный подписью руководителя банка,
представляется по форме, согласно Приложению 1 к настоящему
Положению, в Национальный банк, в первый рабочий день нового
базового периода до 12.00 ч.
Для различных категорий обязательств, на которые
распространяются дифференцированные размеры ОРТ, расчеты
обязательных резервов должны представляться, согласно
Приложению 1 к настоящему Положению, отдельно по каждой
категории обязательств. При этом общая величина обязательных
резервов рассчитывается как сумма обязательных резервов по всем
категориям обязательств.
12. В случае несвоевременного предоставления расчета, а
также представления недостоверной информации банк несет
ответственность в соответствии с нормативными правовыми актами
Национального банка.
ГЛАВА 4.
Порядок выполнения обязательных резервных требований
13. В целом за весь базовый период контроль выполнения ОРТ
производится по окончании четырехнедельного периода. ОРТ
признаются выполненными, если суммарная за базовый период
разность между резервными активами и величиной обязательных
резервов положительна или равна нулю.
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14. При этом на ежедневной основе банк обязан поддерживать
объем средств на корреспондентском счете банка в Национальном
банке и активов в форме золота на обезличенном металлическом
счете банка в Национальном банке не менее минимального
порогового уровня от объема обязательных резервов.
15. Сомовый эквивалент активов в форме золота на металлическом
счете банка в Национальном банке рассчитывается по последнему
фиксингу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов,
рассчитанный через кросс-курс установленного Национальным банком
официального курса доллара США к сому в день, предшествующий дню
подготовки отчетов.
16. При выполнении ОРТ банку начисляется плата за соблюдение
обязательных резервов. Размер платы за соблюдение обязательных
резервов в резервных активах определяется на основе ставки
компенсации и объема обязательных резервов.
17. В случаях нарушения банком требований по выполнению
обязательных резервов как в целом за весь базовый период, так и на
ежедневной основе, с него взимается штраф за несоблюдение ОРТ
в соответствии с условиями, определенными в Главе 5 настоящего
Положения.
ГЛАВА 5.
Порядок расчета и взыскания штрафа за несоблюдение
обязательных резервных требований
18. Сумма штрафа за несоблюдение ОРТ рассчитывается на
основе размера штрафа за несоблюдение ОРТ и среднедневного
за базовый период отрицательного отклонения суммы резервных
активов банка от обязательных резервов.
19. Расчет штрафа за несоблюдение ОРТ производится по
следующей формуле:

где Шн – штраф за несоблюдение обязательных резервных
требований;
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Ос – среднедневное отклонение резервных активов от
обязательных резервов;
Рш – размер штрафа за несоблюдение ОРТ, устанавливаемый
Правлением Национального банка;
Д – количество календарных дней базового периода, т.е. 28 дней.
Пример расчета суммы штрафа за несоблюдение ОРТ приведен в
Приложении 2 к настоящему Положению.
20. Сумма штрафа за несоблюдение минимального порогового
уровня от объема обязательных резервов рассчитывается на основе
размера штрафа за несоблюдение минимального порогового уровня
обязательных резервов и ежедневного отрицательного отклонения
суммы средств на корреспондентском счете банка в Национальном
банке и активов в форме золота на обезличенном металлическом
счете банка в Национальном банке от обязательных резервов.
21. Расчет штрафа за несоблюдение минимального порогового
уровня от объема обязательных резервов производится по следующей
формуле:

где Шн – штраф за несоблюдение минимального порогового уровня
от объема обязательных резервов;
Ом – дневное отклонение корреспондентского счета в
Национальном банке и активов в форме золота на ОМС в
Национальном банке от обязательных резервов;
Рш – размер штрафа за несоблюдение минимального порогового
уровня от объема обязательных резервов, устанавливаемый
Правлением Национального банка;
Д – количество дней несоблюдения минимального порогового
уровня от объема обязательных резервов.
Пример расчета суммы штрафа за несоблюдение минимального
порогового уровня от объема обязательных резервов приведен в
Приложении 2 к настоящему Положению.
22. В случае предоставления банком недостоверной информации
по наличным остаткам в банкоматах в национальной валюте
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ГЛАВА 6.
Особые условия
26. В период действия в банке режима прямого банковского надзора
либо режима временной администрации штраф за несоблюдение ОРТ
может не начисляться, если иное не предусмотрено соответствующим
постановлением Правления Национального банка.
27. Правление Национального банка в целях защиты целостности
и обеспечения стабильности банковской системы, предотвращения
системного риска, поддержания ликвидности банка и защиты
интересов вкладчиков вправе пересмотреть размеры ОРТ, регламент
расчета и соблюдения ОРТ в отношении отдельных коммерческих
банков, испытывающих финансовые затруднения, которые могут
обусловить потенциальные угрозы для средств вкладчиков и
стабильности банковской системы.
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производится пересчет объема обязательных резервов с начала
базового периода без учета наличных остатков в банкоматах в
национальной валюте и в течение одного года с момента обнаружения
нарушения наличные остатки в банкоматах в национальной валюте
банка не включаются в расчет соблюдения ОРТ.
23. Взыскание штрафов за несоблюдение ОРТ и минимального
порогового уровня от объема обязательных резервов осуществляется
в безакцептном порядке в течение двух рабочих дней после отправки
соответствующего уведомления, если иное не предусмотрено
договором о корреспондентских отношениях банка с Национальным
банком.
24. Несоблюдение банком ОРТ может служить основанием для
проведения в данном банке целевой проверки.
25. Систематическое (более двух раз) последовательное или
неоднократное в течение трех месяцев нарушение ОРТ может
служить основанием для ввода в данном банке специального режима.

к Положению «Об обязательных резервах»,
утвержденного постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики
от ______________ № ___________
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1

2

3

Расчетные Депозиты
Сроч(текущие) до востре- ные десчета
бования
позиты

Счета и депозиты
Правительства КР
и местных органов
власти
4
5

6

РасчетОбязательные
ная база
резервы*
(1+2+3+4)

Подпись руководителя коммерческого банка
Печать

Примечания: * Обязательные резервы рассчитываются согласно пункту 10 настоящего Положения.
Банками, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования,
в том числе в рамках «исламского окна», в расчет обязательных резервных требований не включаются денежные средства клиентов, размещенные на счетах банка по сделке ограниченная/специальная мудараба.
Закрашенные ячейки не заполняются.

1 день
2 день
3 день
,,,
28 день
Средний за базовый период

Остаток по 36 форме ПРБО

Обязательства

(наименование коммерческого банка)

_______________________________

Расчет обязательных резервов за период с _________ по __________
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4
10 878 518
11 206 088
10 442 355
10 905 123
10 142 294
10 754 110
9 878 518
11 032 658
10 275 835
8 155 325
9 431 752
10 284 718
10 713 172
11 085 433
10 943 715

2
16.11.2017
17.11.2017
18.11.2017
19.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
24.11.2017
25.11.2017
26.11.2017
27.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
30.11.2017

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
163 160 090
164 138 964
165 200 990
172 755 618
173 011 849
169 036 849
168 011 849
173 731 782
173 421 817
175 723 793
220 361 873
176 886 333
176 886 333
166 009 349
120 200 100

КорреОстаток
Отчетный спондент- средств в
период
ский счет в банкомаНБКР (K)
тах (Б)

№
п.п
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5
214 038 609
215 345 052
215 643 345
223 660 741
223 154 143
219 790 959
217 890 367
224 764 439
223 697 652
223 879 118
269 793 626
227 171 051
227 599 505
217 094 782
171 143 815

6
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841
225 447 841

ОбязательРезервные
ные резерактивы (А)
вы (P)

содержание

Активы
в форме
золота
на ОМС в
НБКР (З)
5
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000

Отклонение от
обязательных резервов (А−Р)
7
-11 409 232
-10 102 789
-9 804 496
-1 787 100
-2 293 699
-5 656 882
-7 557 474
-683 402
-1 750 189
-1 568 723
44 345 785
1 723 210
2 151 664
-8 353 059
-54 304 026

Пример расчета штрафа за несоблюдение ОРТ
Минималь- Отклонение
ный поро- от минимальговый уроных обязавень ОРТ
тельных ре(Р*Mорт)
зервов (Ом)
9
10
202 903 057
257 033
202 903 057
1 235 907
202 903 057
2 297 933
202 903 057
9 852 561
202 903 057
10 108 792
202 903 057
6 133 792
202 903 057
5 108 792
202 903 057
10 828 725
202 903 057
10 518 760
202 903 057
12 820 736
202 903 057
57 458 816
202 903 057
13 983 276
202 903 057
13 983 276
202 903 057
3 106 292
202 903 057
-42 702 957

(сомов)

Приложение 2
к Положению «Об обязательных резервах»,
утвержденного постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики
от _______________ № ______________
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КорреОстаток
Отчетный спондент- средств в
период
ский счет в банкомаНБКР (K)
тах (Б)
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Активы
в форме
золота
на ОМС в
НБКР (З)
5
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000

ОтклоОбязатель- нение от
Резервные
ные резер- обязательактивы (А)
вы (P)
ных резервов (А−Р)
5
6
7
213 489 837 225 447 841 -11 958 004
253 325 861 225 447 841 27 878 020
254 809 791 225 447 841 29 361 950
215 216 171 225 447 841 -10 231 670
214 706 470 225 447 841 -10 741 372
221 036 353 225 447 841 -4 411 488
222 653 824 225 447 841 -2 794 017
214 559 240 225 447 841 -10 888 602
231 436 024 225 447 841 5 988 182
218 663 538 225 447 841 -6 784 303
218 888 477 225 447 841 -6 559 364
215 905 300 225 447 841 -9 542 541
214 064 452 225 447 841 -11 383 389
-89 117 012
-3 182 750
37 132

Формула расчета отклонения от обязательных резервов:
О=А−Р, где
А - резервные активы банков
Р - обязательные резервы
Формула расчета штрафа за несоблюдение ОРТ:
Шн=Ос*Рш/100/360*Д, где
Шн - штраф за несоблюдение ОРТ
Ос - среднедневное отклонение резервных активов от обязательных резервов

1
2
3
4
16 01.12.2017 162 976 564 10 513 273
17 02.12.2017 204 302 185 9 023 676
18 03.12.2017 204 526 117 10 283 674
19 04.12.2017 164 245 032 10 971 139
20 05.12.2017 163 245 032 11 461 437
21 06.12.2017 169 245 032 11 791 321
22 07.12.2017 170 341 146 12 312 678
23 08.12.2017 163 602 026 10 957 213
24 09.12.2017 180 701 404 10 734 620
25 10.12.2017 168 150 573 10 512 965
26 11.12.2017 167 823 064 11 065 413
27 12.12.2017 164 572 618 11 332 681
28 13.12.2017 163 072 618 10 991 834
Итого
Среднедневное отклонение (Ос)
Штраф за несоблюдение ОРТ (Шн)

№
п.п

содержание

17 793

Минималь- Отклонение
ный поро- от минимальговый уроных обязавень ОРТ
тельных ре(Р*Mорт)
зервов (Ом)
9
10
202 903 057
73 507
202 903 057
41 399 128
202 903 057
41 623 060
202 903 057
1 341 975
202 903 057
341 975
202 903 057
6 341 975
202 903 057
7 438 089
202 903 057
698 969
202 903 057
17 798 347
202 903 057
5 247 516
202 903 057
4 920 007
202 903 057
1 669 561
202 903 057
169 561
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Рш - размер штрафа за несоблюдение ОРТ (в данном случае 15%)
Д - количество календарных дней базового периода (в данном случае 28 дн.)
Формула расчета отклонения от минимального порогового уровня от объема обязательных резервов:
Ом=(К+З)−Р*Mорт, где
К - корреспондентский счет в Национальном банке
З - активы в форме золота на ОМС в Национальном банке
Р - обязательные резервы
Mорт - минимальный пороговый уровень от объема обязательных резервов (в данном случае 90%)
Формула расчета штрафа за несоблюдение минимального порогового уровня ОРТ:
Шн=Ом*Рш/100/360*Д, где
Шн - штраф за несоблюдение минимального порогового уровня от объема обязательных резервов
Ом - дневное отклонение корреспондентского счета в Национальном банке и активов в форме золота на ОМС в Национальном банке от обязательных резервов
Рш - размер штрафа за несоблюдение минимального порогового уровня от объема обязательных резервов (в данном
случае 15%)
Д - количество дней несоблюдения минимального порогового уровня от объема обязательных резервов

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019
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Кыргыз
Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 13 марта 2019 года
№ 2019-П-07/10-2-(ДКП)

содержание

О нормативах обязательных резервных требований для банков
В соответствии со статьями 20, 27 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» и Положением «Об обязательных
резервах», утвержденным постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики от 13 марта 2019 года № 2019-П-07/101-(ДКП), Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Установить для банков следующие размеры обязательных
резервов по обязательствам, входящим в расчетную базу
обязательных резервов:
1) по обязательствам в национальной валюте – на уровне
4,00 процента от суммы входящих в расчетную базу обязательств в
национальной валюте;
2) по обязательствам в армянских драмах, белорусских рублях,
казахских тенге, китайских юанях Жэньминьби, российских рублях
– на уровне 4,00 процента от суммы входящих в расчетную базу
обязательств в армянских драмах, белорусских рублях, казахских
тенге, китайских юанях Жэньминьби и российских рублях;
3) по обязательствам в иностранных валютах, за исключением
указанных в подпункте 2 настоящего пункта – на уровне
14,00 процента от суммы входящих в расчетную базу обязательств в
данных иностранных валютах;
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4) по обязательствам по обезличенным металлическим счетам
– на уровне ноль процентов от суммы входящих в расчетную базу
обязательств по обезличенным металлическим счетам.
2. Установить следующие размеры активов, включаемых в
резервные активы для соблюдения ОРТ:
1) для денежных средств банков на корреспондентском
счете в Национальном банке Кыргызской Республики – на уровне
100,00 процента от общего объема средств, указанных в настоящем
подпункте;
2) для активов в форме золота на обезличенном металлическом
счете банков в Национальном банке Кыргызской Республике – на
уровне 100,00 процента от общего объема активов, указанных в
настоящем подпункте;
3) для наличных остатков в банкоматах банков в национальной
валюте – на уровне 30,00 процента от общей суммы средств,
указанных в настоящем подпункте.
3. Установить минимальный пороговый уровень на уровне
80,00 процента от объема обязательных резервов, установленных на
соответствующий период.
4. Установить ставку компенсации за соблюдение банками
обязательных резервов на уровне ноль процентов.
5. Установить размер штрафа за несоблюдение обязательных
резервных требований для банков в размере трехкратной средней
учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики за
базовый период.
6. Установить размер штрафа за несоблюдение минимального
порогового уровня от объема обязательных резервов в размере
трехкратной учетной ставки Национального банка Кыргызской
Республики, установленной на соответствующий день.
7. Утвердить перечень обязательств для расчета обязательных
резервов банков (прилагается).
8. Признать утратившими силу следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики:
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−− «О пересмотре размера компенсации за соблюдение
обязательных резервных требований» от 30 сентября 2008 года
№ 36/2;
−− «Об утверждении Перечня обязательств для расчета
обязательных резервов» от 15 сентября 2010 года № 73/3;
−− «О ежедневном минимальном уровне обязательных резервов
банков» от 14 ноября 2014 года № 50/1;
−− «О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О ежедневном
минимальном уровне обязательных резервов банков»» от 14 ноября
2014 года № 50/1» от 8 декабря 2014 года № 54/2;
−− «О размерах обязательных резервов коммерческих банков» от
23 декабря 2015 года № 78/7;
−− «О размере штрафа за несоблюдение обязательных резервных
требований» от 25 октября 2017 года № 2017-П-07-45-4-(ДКП).
9. 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.
10. Экономическому
управлению
довести
настоящее
постановление до сведения банков.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля
2019 года.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской
Республики, курирующего Экономическое управление.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «13» марта 2019 г.
№ 2019-П-07/10-2-(ДКП)

Перечень обязательств для расчета
обязательных резервов банков*
Виды обязательств

Код
показателя
2011

1

Расчетные
счета

2012
2013
2014
2016
2017
2018
2022

2

Депозиты
до востребования

2023
2024
2025
2027
2028
2029

Наименование показателя
Расчетные счета других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Расчетные счета коммерческих организаций
Расчетные счета некоммерческих организаций
Расчетные счета физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Расчетные счета клиентов-нерезидентов
Расчетные счета Фонда развития Кыргызской Республики
Расчетные счета других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
Депозиты до востребования других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Депозиты до востребования коммерческих организаций
Депозиты до востребования некоммерческих организаций
Депозиты до востребования физических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Депозиты до востребования клиентов-нерезидентов
Депозиты до востребования Фонда развития Кыргызской
Республики
Депозиты до востребования других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
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2032
2033
2034
3

Срочные
депозиты

2035
2037
2038

содержание

2039

4

Счета и
депозиты
Правительства КР и
местных
органов
власти

5

Обезличенные
металлические
счета до
востребования

2041
2042
2043
2044
2045
2046
2211
2212
2213
2214
2215
2221

6

Срочные
обезличенные металлические
счета

2222
2223
2224
2225

Срочные депозиты других финансово-кредитных
организаций (кроме Фонда развития Кыргызской
Республики)
Срочные депозиты коммерческих организаций
Срочные депозиты некоммерческих организаций
Срочные депозиты физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Срочные депозиты клиентов-нерезидентов
Срочные депозиты Фонда развития Кыргызской
Республики
Срочные депозиты других финансово-кредитных
организаций-нерезидентов
Счета Казначейства Кыргызской Республики
Счета Социального фонда Кыргызской Республики
Депозиты Социального фонда Кыргызской Республики
Депозиты Министерства финансов Кыргызской Республики
Депозиты местных органов власти
Депозиты других правительственных учреждений
Обезличенные металлические счета до востребования
других финансово-кредитных организаций
Обезличенные металлические счета до востребования
коммерческих организаций
Обезличенные металлические счета до востребования
некоммерческих организаций
Обезличенные металлические счета до востребования
физических лиц и индивидуальных предпринимателей
Обезличенные металлические счета до востребования
клиентов-нерезидентов
Срочные обезличенные металлические счета других
финансово-кредитных организаций
Срочные обезличенные металлические счета
коммерческих организаций
Срочные обезличенные металлические счета
некоммерческих организаций
Срочные обезличенные металлические счета физических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Срочные обезличенные металлические счета клиентовнерезидентов

*В перечень обязательств, входящих в расчетную базу, не входят
депозиты банков.
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ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 13 марта 2019 года
№ 2019-П-07/10-3-(ДКП)

В соответствии со статьей 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» и Положением «Об обязательных резервах»,
утвержденным постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики от 13 марта 2019 года № 2019-П-07/10-1(ДКП), Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Утвердить график обязательного резервирования на 2019 год
(прилагается).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Экономическое управление.
Председатель

Т. Абдыгулов
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О графике обязательного резервирования на 2019 год
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «13» марта 2019 г.
№ 2019-П-07/10-3-(ДКП)

содержание

ГРАФИК
обязательного резервирования на 2019 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Расчетный период
начало
конец
10.12.2018
06.01.2019
07.01.2019
03.02.2019
04.02.2019
03.03.2019
04.03.2019
31.03.2019
01.04.2019
28.04.2019
29.04.2019
26.05.2019
27.05.2019
23.06.2019
24.06.2019
21.07.2019
22.07.2019
18.08.2019
19.08.2019
15.09.2019
16.09.2019
13.10.2019
14.10.2019
10.11.2019
11.11.2019
08.12.2019

Базовый период
начало
конец
07.01.2019
03.02.2019
04.02.2019
03.03.2019
04.03.2019
31.03.2019
01.04.2019
28.04.2019
29.04.2019
26.05.2019
27.05.2019
23.06.2019
24.06.2019
21.07.2019
22.07.2019
18.08.2019
19.08.2019
15.09.2019
16.09.2019
13.10.2019
14.10.2019
10.11.2019
11.11.2019
08.12.2019
09.12.2019
05.01.2020

214

Длительность
периода
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
28 дней
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ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 14 марта 2019 года
№ 2019-П-12/11-1-(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 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 «Об утверждении Положения об экономических нормативах
и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими
банками Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года № 18/1.
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
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О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Национального банка Кыргызской Республики
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внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования банков
довести настоящее постановление до сведения коммерческих
банков, специализированной финансово-кредитной организации
ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», 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.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 марта 2019 года
№ 2019-П-12/11-1-(НПА)

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 следующее изменение:
в Инструкции по определению стандартов достаточности
(адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской
Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:
−− пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости банка
и сохранения стабильности его деятельности устанавливается
требование о поддержке «дополнительного запаса капитала банка»
(индекс «буфер капитала») для выплаты дивидендов. Индекс
«буфер капитала» определяется аналогично расчету коэффициента
достаточности (адекватности) суммарного капитала. Значение
индекса «буфер капитала» банков устанавливается Комитетом по
надзору Национального банка.».
2. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
экономических нормативах и требованиях, обязательных для
выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от
21 июля 2004 года № 18/1 следующее изменение:
в Положении об экономических нормативах и требованиях,
обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской
Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− пункт 13.1-1. признать утратившим силу.
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Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
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ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 25 марта 2019 года
№ 2019-П-07/15-1-(ДКП)

содержание

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 4,50 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 26 марта
2019 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики,
курирующего Экономическое управление.
Исполняющий обязанности председателя
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Н. Жениш
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ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 29 марта 2019 г.
№ 2019-П-12/17-3-(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. Утвердить Положение «О минимальных требованиях по
управлению риском ликвидности коммерческих банков Кыргызской
Республики» (прилагается).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября
2019 года.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования банков
довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков,
Государственного банка развития Кыргызской Республики, ОЮЛ
«Союз банков Кыргызстана», структурных подразделений, областных
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Об утверждении Положения «О минимальных
требованиях по управлению риском ликвидности
коммерческих банков Кыргызской Республики»
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управлений и представительства Национального банка Кыргызской
Республики в Баткенской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления, курирующего Управление методологии надзора
и лицензирования банков.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «29» марта 2019 года
№ 2019-П-12/17-3-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О минимальных требованиях по управлению риском
ликвидности коммерческих банков Кыргызской Республики»

1. Настоящее Положение устанавливает обязательные для
соблюдения коммерческими банками Кыргызской Республики (далее
– коммерческие банки) минимальные требования по управлению
риском ликвидности.
Положение распространяется на все коммерческие банки, в том
числе коммерческие банки, осуществляющие операции в соответствии
с исламскими принципами банковского дела и финансирования,
включая банки, имеющие «исламское окно», с учетом специальной
терминологии, применяемой ими при осуществлении банковских
операций (далее – банки).
2. В Положении применяются следующие определения:
Показатель ликвидности – это показатель, который
количественно определяет один или несколько характерных уровней
риска ликвидности банка.
Риск балансовой ликвидности представляет собой вероятность
потерь банка, связанных с невозможностью банком выполнить
свои обязательства в связи с недостаточностью ликвидных активов
или денежных средств вследствие того, что банк не способен
эффективным образом обеспечить текущие и/или будущие
потребности в поступлениях денежных средств, без нанесения
ущерба ежедневной деятельности банка или его финансовому
состоянию, т.е. текущим или ожидаемым доходам и капиталу.
Риск балансовой ликвидности связан со снижением способности
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ГЛАВА 1.
Общие положения
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финансировать принятые обязательства по сделкам, когда наступают
сроки их погашения, покрывать денежными средствами требования
контрагентов, а также требования по обеспечениям. Риск балансовой
ликвидности является основным видом риска ликвидности.
Риск рыночной ликвидности – риск, при котором банк не может
быстро реализовать актив по рыночной цене из-за недостаточной
глубины рынка и/или из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.
ГЛАВА 2.
Обязанности Совета директоров и Правления
банка при управлении риском ликвидности

содержание

§ 1. Совокупный уровень принятия рисков (риск-аппетит)
3. Совет директоров банка должен определять приемлемый для
банка уровень риска ликвидности и обеспечить четкое определение
и соблюдение Правлением банка, а также соответствующими
подразделениями/сотрудниками банка, занимающимися вопросами
управления риском ликвидности, требований законодательства и
внутренних процедур по выявлению, оценке, мониторингу и контролю
риска ликвидности.
4. Совет директоров банка определяет совокупный уровень
принятия риска (риск-аппетит) банка с учетом следующих факторов:
−− четкого определения уровня риска балансовой ликвидности,
который банк может принять в нормальных условиях и в ситуации
стресса с учетом его бизнес-стратегии, финансового положения, а
также потенциального финансирования. Совокупный уровень принятия
риска (риск-аппетит) банка должен соответствовать системной
значимости банка. Подразделение/сотрудники банка, занимающиеся
вопросами управления риском ликвидности должны четко понимать
и соблюдать приемлемый для банка уровень риска ликвидности, а
также проводить его мониторинг;
−− обязанности банка управлять своей ликвидностью
предусмотрительно в обычных условиях, а также быть способным
выдержать длительный период стресса, в течение одного месяца и
более;

222

−− совокупный уровень принятия рисков (риск – аппетит)
должен отражать оценку источников риска ликвидности, с учетом
взаимосвязанности между возможными рисками и прибылью.
5. Совокупный уровень принятия рисков (риск-аппетита)
должен быть документально зафиксирован и сформулирован, с
использованием качественных и количественных показателей с целью
последующего контроля различных аспектов риска ликвидности.
6. Национальный банк вправе проводить оценку обоснованности
совокупного уровня принятия рисков (риск-аппетита) банка по
отношению к риску ликвидности (и любых последующих изменений
приемлемости такого риска). В случае, если совокупный уровень
принятия рисков (риск-аппетита) банка, по оценке Национального
банка, будет оценен выше установленного (выше приемлемого для
банка), то по требованию Национального банка банку необходимо
пересмотреть и установить приемлемый для банка совокупный
уровень принятия рисков (риск-аппетита).
7. Совет директоров банка несет полную ответственность за
принимаемый банком уровень риска ликвидности и управление
риском ликвидности.
§ 2. Полномочия и обязанности Совета директоров
банка по управлению риском ликвидности
8. Совет директоров банка несет ответственность за организацию
системы управления риском ликвидности, определения структуры
риска ликвидности, соответствующей деятельности банка, его
масштабу, сложности и размеру.
9. Совет директоров банка проводит анализ рисков действующей
системы/структуры управления риском ликвидности, в том числе при
ее изменении, включая случаи изменений направлений деятельности
банка, влияющих на риск ликвидности.
10. Совет директоров банка в целях своевременного управления
риском ликвидности вправе делегировать некоторые полномочия
Комитету по управлению активами и пассивами (далее – КУАП)
банка или другим подобным комитетам. Однако делегирование
полномочий не освобождает Совет директоров и его членов от их
обязанностей за организацию адекватной системы внутреннего
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контроля, обеспечивающей целостность процесса управления
риском ликвидности, а также за работу всех комитетов, исполняющих
возложенные на них обязанности.
11. В целях эффективного выполнения функций по управлению
риском ликвидности в состав КУАП должны быть включены
сотрудники из подразделений казначейства, риск-менеджмента (с
правом совещательного голоса) и других основных подразделений
банка и/или их курирующие члены Правления банка, определяющие
риск ликвидности банка. КУАП также основывается на информации
службы риск-менеджмента, непосредственно отвечающей за оценку
риска ликвидности и управление данным риском.
12. Совет директоров банка должен назначать компетентное
руководство, ответственное за измерение, мониторинг и контроль
за риском ликвидности, имеющим достаточный опыт и знания
по системам и ресурсам для эффективного управления риском
ликвидности.
13. Совет директоров банка рассматривает и утверждает общую
стратегию банка, которая включает также вопросы по управлению
ликвидностью, а также политику по управлению риском ликвидности
в соответствии с установленным совокупным уровнем принятия
рисков (риск-аппетита) в целях поддержания установленного уровня
достаточной ликвидности.
14. Политика банка по управлению риском ликвидности должна
соответствовать деятельности банка, его потребностям в ликвидности
как при нормальных условиях, так и в ситуации стресса.
Политика по управлению риском ликвидности банка должна
отражать, как минимум, следующие основные аспекты:
а) уровень принятия риска ликвидности;
б) цели и задачи, согласно основной стратегии банка по:
−− уровню диверсификации и стабильности источников
финансирования, необходимых для поддержания приемлемого уровня
ликвидности банка;
−− подходу по управлению ликвидностью в различных областях
деятельности;
−− подходу по управлению ликвидностью в течение рабочего дня;
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−− допустимому минимальному уровню (лимит) ликвидности;
−− ежедневному измерению и мониторингу притоков и оттоков
средств, а также еженедельному мониторингу разрывов в сроках
погашения активов и обязательств банка для контроля ежедневной
потребности в ликвидности и обеспечения выполнения обязательств;
−− прогнозированию необходимой ликвидности;
−− структуре и оценке устойчивости депозитной базы и других
заемных средств Правлением банка;
−− возможности заимствовать на денежном рынке;
−− требованию к качеству активов;
−− исполнению забалансовых обязательств;
−− планированию на случаи кризиса ликвидности;
−− управлению ликвидностью в иностранных валютах;
−− внутреннему контролю за управлением риском ликвидности;
−− необходимой управленческой отчётности;
в) обязанности по управлению риском ликвидности с четко
определенным разграничением полномочий и структуры отчетности;
г) системы управления риском ликвидности – использование
систем и инструментов для измерения, мониторинга, контроля и
отчетности относительно риска ликвидности, включая:
−− установление различных лимитов и коэффициентов
ликвидности (например, целевых коэффициентов ликвидности,
лимитов несоответствия по срокам погашения, отношение кредитов
к депозитам и т.д.);
−− основ для прогнозирования движения денежных средств и
стресс-тестирования ликвидности, включая используемые методы,
сценарии и допущения;
−− систему управленческой отчетности по риску ликвидности;
д) план финансирования на случай непредвиденных обстоятельств,
который должен содержать подходы и стратегии на случаи возможных
стрессовых ситуаций.
15. Совет директоров банка пересматривает утвержденную общую
стратегию банка в части управления ликвидностью в соответствии
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с экономическими, финансовыми и операционными стандартами и
условиями.
В целях обеспечения эффективного и адекватного управления
риском ликвидности Совет директоров банка регулярно, но не
реже, чем раз в год, пересматривает стратегию и политику банка с
внесением, при необходимости, соответствующих корректировок.
16. Совет директоров банка ответственен за организацию
адекватной системы внутреннего контроля, обеспечивающей
целостность процесса управления риском ликвидности. В этих целях
Совет директоров банка создает систему внутреннего контроля,
обеспечивающую реализацию функций контроля за процессами
управления риском ликвидности и его эффективностью.
Совет директоров банка обеспечивает независимость и
компетентность, осуществляемого внутреннего контроля и
разграничение их функций от операционной деятельности банка.
§ 3. Полномочия и обязанности Правления банка
по управлению риском ликвидности
17. Правление банка отвечает за реализацию общей стратегии
банка, а также политики по управлению риском ликвидности банка.
18. Правлению банка следует установить уровень полномочий и
ответственность отдельных структурных подразделений, в функции
которых будет входить составление и предоставление своевременной
и адекватной отчетности о состоянии ликвидности банка.
19. Правление банка должно своевременно и на постоянной
основе обладать информацией о новых и потенциальных проблемах,
и изменениях условий на внешних рынках, которые потенциально
могут привести к будущим трудностям.
20. Правление банка должно своевременно и на постоянной
основе информировать Совет директоров банка о новых и
потенциальных проблемах, таких как:
−− повышение стоимости финансирования (установленные
пороговые уровни);
−− увеличение размера финансирования при различных сроках
погашения;
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§ 4. Независимая оценка и аудит
управления риском ликвидности
21. В банке должна проводиться периодическая оценка процессов
управления риском ликвидности для обеспечения целостности,
достоверности и обоснованности осуществляемой деятельности.
Оценка должна проводиться независимыми от операционной
деятельности сотрудниками/экспертами, внутренними или внешними
аудиторами, обладающими необходимыми навыками и знаниями.
Правление банка должно своевременно и на постоянной основе
информировать Совет директоров банка о результатах проведенной
оценки.
22. Оценка процессов управления риском ликвидности должна
включать в себя, как минимум:
−− адекватность внутренних систем и процедур по выявлению,
измерению, мониторингу и снижению риска ликвидности;
−− обоснованность различных внутренних лимитов по параметрам
ликвидности, позволяющим контролировать риск ликвидности;
−− конструктивность применяемых сценариев и допущений для
анализа движения денежных средств;
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−− концентрация источников финансирования;
−− негативные изменения на рынках, с которых поступает
значительная часть финансирования;
−− альтернативные источники финансирования;
−− существенные или длительные превышения установленных
лимитов;
−− значительное изменение/снижение резерва необремененных,
высоколиквидных активов;
−− повышение дополнительных требований по обеспечению
вследствие потенциального снижения рыночной цены активов,
выступающих в качестве залогового обеспечения или по другим
причинам;
−− изменение условий на внешних рынках, которые потенциально
могут привести к будущим трудностям.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2019

−− целостность и достаточность предоставляемой управленческой
информации о риске ликвидности;
−− исполнение правил и процедур, установленных для поддержания
ликвидности.
Совет директоров и Правление банка должны своевременно и
эффективно устранять любые недостатки или проблемы, выявленные
в процессе оценки процессов управления риском ликвидности.
Внутренний аудит должен регулярно проверять достаточность и
эффективность системы внутреннего контроля по управлению риском
ликвидности.
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ГЛАВА 3.
Выявление, измерение, мониторинг и
контроль за риском ликвидности
§ 1. Параметры и инструменты для
измерения риска ликвидности
23. Процесс управления риском ликвидности в банке включает в
себя следующие элементы:
а) использование набора адаптированных (используемых в
работе) инструментов и параметров, по отношению к которым банк
устанавливает внутренние лимиты для измерения, мониторинга и
контроля уровней риска ликвидности;
б) разработка и внедрение индикаторов раннего предупреждения
для выявления потенциальных уязвимостей позиций ликвидности и
рисков;
в) создание системы представления Совету директоров отчетности
о существующих и потенциальных проблемах ликвидности и другой
информации о ликвидности на своевременной и эффективной основе.
24. Банк для измерения и анализа своего риска ликвидности
должен использовать различные параметры, которые позволяют
руководству банка понять оперативные позиции ликвидности и
структурные несоответствия ликвидности, а также определяют
устойчивость банка в условиях стресса.
Параметры ликвидности должны быть направлены на:
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−− прогнозирование будущего движения денежных средств банка
и выявление потенциальных несоответствий финансирования, как
при текущей нормальной деятельности, так и в условиях стресса,
а также в различных временных промежутках (прогнозы движения
денежных средств должны основываться на разумных и оправданных
допущениях, которые надлежащим образом документируются,
периодически пересматриваются и утверждаются);
−− оценку потенциальных рисков ликвидности, присущих
балансовой и внебалансовой структуре и коммерческой деятельности
банка, включая возникающие риски более редкого характера, в том
числе условные обязательства;
−− оценку способности банка привлекать финансирование, а
также его уязвимость или концентрацию по каким-либо из основных
источников финансирования;
−− выявление риска ликвидности банка к изменениям курсов
валют.
25. Банк должен использовать параметры и инструменты,
соответствующие структуре, сложности и характеристикам риска
в его деятельности. Для измерения риска могут использоваться
приводимые ниже параметры ликвидности:
−− информация об уровне концентрации привлеченных от
основных контрагентов средств (включая привлеченные средства от
физических и юридических лиц, независимо от объема) или основных
инструментов финансирования (например, посредством выпуска
различных видов ценных бумаг);
−− анализ несоответствий по срокам погашения на основе
договорных сроков, а также допущений о динамике притока и оттока
денежных средств;
−− информация о размере, структуре и характеристиках резерва
ликвидности банка для оценки его способности по привлечению
дополнительной ликвидности в условиях экономического стресса;
−− другие коэффициенты и показатели (отношение кредитов к
депозитам), внутригрупповые открытые позиции и заимствования,
коэффициент свопов (для измерения зависимости банка от
иностранной валюты с целью финансирования потребностей в
ликвидности в национальной валюте), договорные и внедоговорные
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механизмы и обязательства, соответствующие коммерческой
деятельности банка.
26. Банк должен регулярно анализировать информацию или
тенденции, такие как устойчивое снижение объемов стабильных
депозитов, на которые указывают параметры ликвидности, для
выявления существенных потенциальных проблем с ликвидностью.
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§ 2. Лимиты для контроля за управлением риска ликвидности
27. Банк устанавливает лимиты по параметрам ликвидности,
которые будут использоваться для мониторинга и контроля уровней
риска ликвидности. Набор лимитов должен соответствовать
коммерческой деятельности банка и его уровню принимаемого риска
ликвидности.
28. Установленные лимиты по параметрам риска ликвидности
должны использоваться для управления текущей ликвидностью,
а также должны устанавливаться на уровне, который обеспечит
способность банка продолжать функционировать в условиях
экономического стресса.
29. Банк должен обеспечить соблюдение установленных лимитов
по параметрам риска ликвидности и установить порядок подготовки и
предоставления отчетности об исключениях или нарушениях, которые
могут выступать в качестве ранних индикаторов чрезмерного риска и/
или неадекватного управления риском ликвидности. Установленные
лимиты по параметрам риска ликвидности, и соответствующие
процедуры по порядку подготовки и предоставления отчетности,
должны пересматриваться как минимум один раз в год, или при
необходимости в течение года.
§ 3. Индикаторы раннего предупреждения
чрезмерного риска ликвидности
30. В банке должны быть разработаны индикаторы, позволяющие
на ранних этапах выявлять увеличение рисков и указывать на
возрастающие риски в различных позициях по риску ликвидности
и/или потенциальных потребностях в финансировании (далее –
индикаторы раннего предупреждения).
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Индикаторы раннего предупреждения должны обеспечивать
выявление и оценку любых негативных тенденций в ликвидности
для принятия соответствующих мер со стороны руководства банка и
снижения воздействия возникающего риска на банк.
В качестве индикаторов раннего предупреждения чрезмерного
риска ликвидности могут использоваться как внутренние данные, так
и данные по системе в целом.
31. Индикаторы раннего предупреждения чрезмерного риска могут
быть качественными или количественными, и как минимум включать
следующее:
−− рост активов при финансировании посредством потенциально
волатильных пассивов/обязательств;
−− концентрацию активов или пассивов (обязательств), а также
источников финансирования;
−− рост несоответствий валют;
−− повышение стоимости финансирования;
−− ухудшение показателей движения денежных средств или
структурных позиций ликвидности, свидетельствующих об увеличении
отрицательных разрывов по срокам погашения, особенно в
краткосрочном временном интервале до 1 месяца и т.д.;
−− сокращение средневзвешенного срока погашения обязательств;
−− случаи приближения значений нормативов к внутренним
или установленным в Положении об экономических нормативах и
требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками
Кыргызской Республики лимитам или превышение установленных
лимитов;
−− отрицательные тенденции или возросший риск, такие как, рост
случаев невыполнения обязательств, увеличение неработающих
кредитов или убыточная деятельность, связанная с определенным
предприятием, видом бизнеса, продуктом или банковской
деятельностью;
−− значительное ухудшение показателей прибыли, качества
активов и общего финансового состояния банка;
−− негативную информацию о банке в средствах массовой
информации и сети интернет;
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−− понижение кредитного рейтинга, при его наличии;
−− требование контрагентов по предоставлению дополнительного
обеспечения по кредитам или отказ заключать новые сделки по
предоставлению финансирования без обеспечения, или на более
длительные сроки;
−− сокращение доступных кредитных линий от банковкорреспондентов;
−− усиливающиеся тенденции изъятия депозитов до востребования;
−− возрастающее досрочное изъятие срочных депозитов;
−− трудности с доступом к более долгосрочному финансированию.
32. В банке должны быть установлены дополнительные
индикаторы, позволяющие выявлять увеличение рисков по
забалансовым операциям и условным обязательствам банка, которые
могут вызвать обратную покупку активов, дополнительную поддержку
в ликвидности по финансовым продуктам, повышение требований
по обеспечению или требование по увеличению маржи в денежной
форме или могут существенно выявлять изменения в ликвидности.
§ 4. Информационные системы
33. В банке должна функционировать надежная информационная
система, которая направлена на обеспечение своевременного и
достоверного предоставления Совету директоров, Правлению банка
и другим ответственным сотрудникам, соответствующей информации
о состоянии ликвидности банка.
Информационные системы должны содействовать Совету
директоров и руководству банка выявлять возникающие проблемы в
отношении ликвидности, а также контролировать ситуацию во время
кризиса ликвидности, в том числе в период несоблюдения требований
Национального банка.
34. Информационные системы, как минимум, должны позволять
банку:
−− вести мониторинг ликвидности, как в разрезе видов валют, так
и на агрегированной основе;
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−− представлять уровни концентрации по источникам
финансирования с точки зрения различных аспектов, такие как, срок
погашения, вид источника, контрагент и т.д.;
−− отражать все источники риска ликвидности, включая возможные
новые требования по условным обязательствам и забалансовым
операциям;
−− рассчитывать позиции ликвидности в течение дня, в течение
месяца, по более отдаленным временным периодам и между
периодами;
−− рассчитывать и прогнозировать различные, связанные с
ликвидностью ограничения и коэффициенты, включая требования
банковского законодательства и нормативных актов Национального
банка, для целей внутреннего управления рисками;
−− осуществлять мониторинг риска ликвидности банка. Правление
банка должно определить параметры отчетности, включая порядок
и периодичность предоставления отчетности для различных
получателей, а также ответственных лиц за подготовку отчетов.
35. Отчеты для оценки управления риском ликвидности,
измерения необходимого уровня потребности в ликвидности и
контроля за риском ликвидности должны содержать достоверные
данные.
Отчеты должны отражать текущие позиции ликвидности с
установленными лимитами, как для внутреннего управления риском
ликвидности, так и для целей соблюдения регулятивных требований,
для того, чтобы позволить выявить возникающие проблемы и
способствовать ограничению нарушений лимитов.
В случае превышения лимитов риска ликвидности, необходимо
информировать вышестоящее руководство в зависимости от
компетенции органов управления для того, чтобы принять решения
по корректирующим мерам по соблюдению установленных лимитов,
обоснованному пересмотру пороговых значений и предоставления
отчетности.
§ 5. Управление риском ликвидности на базе денежных потоков
36. Банк должен управлять риском ликвидности, основываясь
на денежных потоках. Количественное измерение и анализ риска
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ликвидности должны быть достаточными и включать денежные потоки,
создаваемые активами, обязательствами, а также балансовыми и
забалансовыми позициями в рамках ежедневных, еженедельных,
ежемесячных и ежегодных, и других временных горизонтов, которые
должны использоваться для:
−− мониторинга чистых потребностей в финансировании при
нормальных условиях ведения деятельности на ежедневной основе;
−− проведения регулярного анализа денежных потоков,
основанного на целом спектре сценариев потрясений.
37. Измерение ликвидности на базе денежных потоков должно
включать в себя проведение оценки притока денежных средств банка
по отношению к его оттоку, возникающих балансовых и забалансовых
активов и обязательств, а также оценку ликвидной стоимости его
активов в целях выявления потенциального чистого дефицита
финансирования.
Банкам следует оценивать и определять ожидаемый приток и отток
денежных средств в нормальных условиях ведения деятельности, а
также в условиях потрясений. Прогнозы должны иметь перспективный
характер и быть основаны на разумных предпосылках и методах. При
выявлении, измерении, мониторинге и контроле риска ликвидности
банкам следует принимать во внимание:
−− денежные потоки по активам и обязательствам;
−− возможные события, касающиеся условных обязательств и
забалансовых позиций;
−− активы и обязательства в иностранной валюте;
−− основные направления и виды деятельности, включая
корреспондентскую, депозитарную и расчетную.
38. При прогнозировании денежных потоков необходимо
учитывать разные факторы и строить прогнозы для разных периодов
времени отдельно, в том числе:
−− при изменениях потребностей в ликвидных средствах и
потенциала финансирования в пределах одного дня;
−− при потребности в ликвидности от одного дня, а также более
одного дня и потенциала финансирования на краткосрочный период
до одного года;
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−− более долгосрочные потребности в ликвидности на срок более
одного года;
−− факторы уязвимости, связанные с событиями, видами
деятельности и стратегиями, которые могут создавать существенную
напряженность для потенциала банка по генерированию ликвидности.
39. Банку необходимо обеспечивать достаточный уровень
денежных средств, необходимый для потребностей в финансировании
на ежедневной основе, либо иметь возможность изъятия достаточных
денежных средств за счет собственных активов или других своих
источников финансирования.
40. Потребности в финансировании необходимо оценивать
путем построения последовательности сроков погашения активов и
обязательств банка.
Все денежные потоки по балансовым и забалансовым активам
и обязательствам банка должны распределяться с учетом сроков
их погашения, путем вычета оттока из притока в каждый временной
диапазон.
Кумулятивная чистая позиция несоответствий может быть
получена путем сложения нарастающим итогом чистых позиций
несоответствий в следующих друг за другом временных диапазонах,
которые позволят банку оценить будущие чистые потребности в
финансировании в каждом временном диапазоне.
41. Профиль сроков погашения должен включать достаточное
количество временных диапазонов, чтобы банк отслеживал свои
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребности в
ликвидности.
Необходимо использование временных диапазонов в один
день – для краткосрочной перспективы (особенно для сроков
овернайт и сроков в одну неделю), а затем более широких и менее
детализированных временных диапазонов – для других периодов.
42. Банку необходимо рассматривать позиции несоответствий
для среднесрочных и более долгосрочных временных диапазонов в
целях выявления ранних признаков возникновения потенциальных
проблем ликвидности, обусловленных их структурными балансовыми
позициями.
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43. Банку следует устанавливать внутренние лимиты для своих
кумулятивных позиций по чистому оттоку денежных средств в более
коротких временных диапазонах, особенно для следующего дня, семи
дней и одного месяца.
44. Лимиты на несоответствия по срокам должны отражаться во
внутренних документах по управлению риском ликвидности. Банк
пересматривает лимиты один раз в год, при необходимости может
корректировать лимиты и вносить изменения в течение года.
45. Денежные потоки могут определяться в соответствии с
установленными в договорах сроками, однако возможны денежные
потоки, которые необходимо оценивать, исходя из других признаков,
учитывая фактически сложившиеся условия, в целях составления
достоверного прогноза денежных потоков, рассматривая следующие
аспекты:
−− будущий рост баланса;
−− ожидания в отношении коэффициента погашения активов и
обязательств со сроком погашения в будущем;
−− качество и долю ликвидных активов, которые могут
использоваться как залог для получения обеспеченного
финансирования;
−− динамические характеристики активов и обязательств, не
имеющих четко установленных сроков погашения, такие как, погашение
овердрафтов и изъятий средств со счетов до востребования;
−− потенциальные денежные потоки по забалансовым активам и
обязательствам;
−− конвертируемость иностранных валют;
−− время, необходимое для реализации обращающихся долговых
ценных бумаг, принимая во внимание сроки расчетов и влияние
расхождений во времени;
−− доступ к источникам финансирования.
46. Банк должен регулировать влияние предоставления
корреспондентских, депозитарных и расчетных услуг на его
денежные потоки. При этом банк должен разработать и следовать
порядку действий/процедур на случай неосуществления расчета,
установленного платежными и расчетными системами, в которых
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банк является прямым участником, и быть в состоянии регулировать
соответствующие потенциальные потребности в ликвидности.
47. При прогнозировании денежных потоков банк должен
учитывать общие экономические и рыночные тенденции, которые
могут влиять на возможность доступа к финансированию в короткие
сроки и на разумных условиях.
48. Банку следует документально фиксировать в политике
управления риском ликвидности основополагающие условия,
используемые для оценки прогнозов денежных потоков, и их
основания. Условия и их основания должны утверждаться и могут
регулярно пересматриваться руководством.
49. Методы, используемые банком для составления прогнозов,
должны учитывать текущую динамику ситуации на рынке и быть
гармонизированы с учетом характера и сложности их коммерческой
деятельности.
50. При принятии динамических предпосылок в отношении
денежных потоков банк может анализировать фактические и
исторические данные.
§ 6. Диверсификация и доступ к финансированию
51. Для обеспечения надежного получения средств, как в
нормальных условиях, так и в условиях стресса, банкам следует
поддерживать целый спектр диверсифицированных и стабильных
источников ликвидности в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе, и обеспечивать доступ к соответствующим
рынкам. Банк должен принимать надлежащие меры для укрепления
взаимосвязей с лицами, предоставляющими или размещающими
средства в банке, и укреплять свое присутствие на рынках
финансирования.
52. Банк должен оценивать возможность быстрого привлечения
средств из доступных источников и возможные для банка условия по
стоимости. При этом банк также должен выявлять основные факторы,
влияющие на способность банка привлекать средства и осуществлять
тщательный мониторинг, который должен быть обоснованным.
53. Важным источником ликвидности для банков является
межбанковский денежный рынок. Банк должен оценивать возможность
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привлекать заемные средства на этом рынке, в том числе основываясь
на исторических данных. Банк должен регулировать и устанавливать
внутренние лимиты привлечения крупного финансирования в
национальной и в иностранных валютах – на ежедневной и недельной
основе, для стабильной ликвидности. При этом банку необходимо
тестировать свою зависимость от привлечения заемных средств на
межбанковском денежном рынке.
54. Банк при установлении лимитов по привлеченным средствам
на межбанковском денежном рынке должен учитывать такие факторы,
как размер банка, емкость рынка, долю банка на рынке, лимиты,
устанавливаемые контрагентами, и целевые величины, которые
должны соответствовать уровню, приемлемому для банка.
55. Банку необходимо выявлять и устанавливать дополнительные
отношения с контрагентами, кроме установленных, которые являются
для них источником финансирования. При этом дополнительные
отношения с контрагентами банк должен устанавливать с учетом
непредвиденных и стрессовых ситуаций, которые могут повлиять на
погашение обязательств.
§ 7. Управление риском ликвидности в пределах одного дня
56. Банк, которому необходимо соблюдать норматив (показатель)
мгновенной ликвидности (К3.3), должен установить очередность
выполнения к определенному моменту основных обязательств при
наступлении их срока погашения и выполнение других обязательств
в пределах одного дня.
Банку необходимо управлять риском ликвидности в пределах дня
с учетом кассовых потоков. Отток денежных средств банка может
превышать приток денежных средств в разные промежутки времени
в течение дня. Чистые остатки денежных средств между окончанием
одного рабочего дня и началом следующего могут расходиться в
сроках поступления и расходования средств, что может вызывать
существенный внутридневной дефицит ликвидности.
57. Политики, процедуры и инструменты контроля для управления
риском ликвидности банка должны содержать разделы, описывающие
риски ликвидности в пределах операционного дня на всех
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финансовых рынках и для всех валют, на которых и по которым банк
ведет существенную платежную и расчетную деятельность.
Политики, процедуры также должны содержать подходы к
управлению вышеуказанными рисками.
58. Для управления риском ликвидности в пределах дня
необходимо взаимодействие между операционными подразделениями
банка и его подразделениями по обработке документации с четким
распределением задач и ответственности, так как управление
риском ликвидности требует тщательного отслеживания ожидаемых
платежей и, в случае необходимости, прямых отношений с клиентами
для оперативного выяснения причин задержки платежей.
59. Если для проведения платежных и расчетных операций банк
пользуется услугами банков-корреспондентов и банков-депозитариев,
банк должен обеспечивать непрерывность и своевременно выполнять
свои обязательства по платежам и эффективно управлять своим
риском ликвидности в пределах дня даже при напряженной
экономической ситуации.
§ 8. Стресс-тестирование и анализ сценариев
60. Банку необходимо регулярно, не реже одного раза в квартал,
проводить стресс-тесты на основе неблагоприятных сценариев
в целях выявления потенциальных источников нестабильности с
ликвидностью в условиях стресса, а также выявления в зависимости
от профиля риска или риск-аппетита.
61. Стресс-тесты необходимы банку для оценки его способности
генерировать ликвидные активы для удовлетворения потребностей
в финансировании при неблагоприятных условиях. Стресс-тесты
необходимо проводить, используя данные, которые связаны с
характером деятельности банка, масштабами банка и сложностью
проводимых операций, с учетом текущих условий на рынке, опыт
банка функционировать в стрессовых ситуациях.
62. Сценарии стресс-тестов должны регулярно анализироваться
и пересматриваться Правлением банка, и любые принципиальные
изменения в них должны утверждаться Советом директоров банка
или соответствующим комитетом/комитетами, которым делегированы
такие полномочия.
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63. Банк должен проводить стресс-тесты, анализируя
динамические характеристики своих активов, обязательств и
забалансовых обязательств, в том числе не имеющих договорного
характера, но создающих потребности в ликвидности вследствие
риска для репутации.
64. Клиентские депозиты и их стабильность в кризисном сценарии
банк должен рассматривать с учетом тенденций прошлых периодов и
динамики счетов, факторов, которые отражаются на:
−− размерах депозитов (мелкие или крупные депозиты);
−− способы привлечения депозитов (непосредственно/через
интернет);
−− уровне страхования депозитов;
−− наличие у вкладчика кредита в банке;
−− типе вкладчиков: относительная стабильность депозитов
розничных вкладчиков, малых предприятий, крупных предприятий,
клиентов частного банковского обслуживания и офшорных клиентов;
−− целях хранения средств на счету: банк может считать, что
некоторые хранимые средства для проведения операций по счету,
такие как, счета для выплаты заработной платы, имеют признаки
большей стабильности в периоды стресса;
−− результаты динамического анализа счетов, такие как, базовый
анализ счетов, анализ истории возобновления депозитов и т.д.
65. Указанный выше анализ может использоваться для оценки
потенциальных коэффициентов массового изъятия для различных
видов депозитов в кризисной ситуации.
66. Банк должен оценивать потенциальные риски ликвидности
условного характера, создаваемые забалансовыми обязательствами
в ситуации экономического кризиса.
67. Банк должен включать в процедуру стресс-тестирования
следующие виды сценариев:
а) Сценарий потрясений в самом банке, охватывающий
ситуации, которые могут возникнуть вследствие проблем самого
банка, ухудшения качества активов, проблем с проведением платежей,
негативной информации о банке в средствах массовой информации
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и сети интернет, снижения доверия к банку, мошеннических операций
со стороны руководства банка и т.д.
Сценарий должен отражать представление банка о «наихудшем»
состоянии его кассовых потоков в кризисной ситуации.
Дочерние банки и участники банковских групп должны
рассматривать два вида сценариев потрясений в самой организации,
а именно: кризис, сказывающийся только на операциях в Кыргызской
Республике, и кризис, сказывающийся на общемировых рынках и
операциях банковской группы.
Сценарий, связанный с резким массовым изъятием средств с
банковских счетов, должен включать следующие характеристики:
−− высокий коэффициент массового изъятия депозитов с
увеличивающимися запросами клиентов об изъятии средств со своих
срочных депозитов до наступления их срока выплаты на протяжении
долгового времени;
−− погашение межбанковских депозитов по наступлении их срока
погашения;
−− невозможность получения нового необеспеченного или
обеспеченного финансирования на рынке;
−− вынужденную продажу обращающихся ценных бумаг по
сниженным ценам.
б) Сценарий потрясений на всем рынке, предусматривающий
события, сказывающиеся на состоянии ликвидности множества
финансовых организаций на одном или нескольких рынках.
68. Национальный банк в рамках банковского надзора вправе
запрашивать результаты стресс-тестирования и по итогам их изучения
проводить обсуждения и давать рекомендации по корректировке
сценариев.
§ 9. Управление риском ликвидности в
рамках банковской группы
69. Если банк является частью национальной или международной
банковской группы, он должен быть в состоянии осуществлять
мониторинг и контроль в отношении риска ликвидности, возникающего
вследствие операций внутри группы с другими участниками
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группы, принимая во внимание любые юридические, нормативные,
операционные или иные ограничения на перевод ликвидности и
залога между банком и этими структурами.
70. При оценке потребностей в финансировании, особенно в
ситуациях стресса, банкам следует учитывать любые обязательства
в отношении предоставления финансирования или ликвидности
другим участникам группы, в том числе в форме гарантий или линий
финансирования, предусмотренных для использования в моменты
возникновения таких потребностей и быть готовыми к любому выводу
средств, предоставляемых участниками группы.
Банк должен анализировать влияние позиции ликвидности
участников банковской группы, а также их влияние на банковскую
ликвидность, или влияние дополнительного финансирования и
стрессовых ситуаций с ликвидностью других участников банковской
группы на банк.
В случае, когда банк пользуется поддержкой финансирования со
стороны других структур группы, банку следует принимать меры для
определения влияния ликвидности и учитывать любые юридические,
нормативные и прочие ограничения, которые могут препятствовать
получению им ликвидности от участников группы на случай
возникновения необходимости.
71. В ходе осуществления банковского надзора Национальный
банк вправе проводить мониторинг уровня и тенденций в динамике
операций в пределах банковских групп и рассматривать вопрос
об установлении лимитов для контроля открытых позиций между
участниками групп в случае, если у Национального банка возникнут
существенные опасения в отношении благоразумности уровней
открытых позиций, особенно в случае сомнительного состояния
финансов и ликвидности группы и/или банка.
72. Дополнительно банк, возглавляющий банковскую группу
на территории Кыргызской Республики, должен осуществлять
активный мониторинг и контроль в отношении риска ликвидности
на уровне группы, включая все свои связанные структуры в его
консолидированной группе за счет установления процессов
агрегирования данных по различным системам в рамках страны и
между странами, чтобы иметь представление об открытых позициях
по риску ликвидности для всей группы.
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73. Банкам следует четко документировать свою политику и
лимиты, установленные для структур группы, и любые внутренние
механизмы поддержки ликвидности, предусмотренные для структур.

74. Банк должен иметь утвержденный план финансирования на
случай непредвиденных обстоятельств, в котором четко определяются
его стратегия в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе дефицита
ликвидности.
План финансирования на случай непредвиденных обстоятельств
должен содержать набор мер, процедур и планов действий, которые
обеспечивают готовность банка к преодолению соответствующих
потрясений, в том числе тех, которые рассматриваются в рамках
стресс-тестов, с четко устанавливаемыми сферами ответственности и
процедурами запуска мер и передачи задач на более высокие уровни
управления.
План финансирования на случай непредвиденных обстоятельств
также должен регулярно тестироваться и обновляться в целях
обеспечения его операционной надежности.
75. План финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств, разработанный Правлением банка в рамках политики
управления риском ликвидности, утверждается Советом директоров.
76. План финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств должен соответствовать сложности организации
банка, масштабам операций и системной значимости банка. План
финансирования на случай непредвиденных обстоятельств, включая
его планы действий и процедуры, должны быть тесно интегрированы
с текущим анализом риска ликвидности в банке. В плане
финансирования на случай непредвиденных обстоятельств должны
рассматриваться вопросы ликвидности для различных временных
горизонтов, в том числе мгновенной ликвидности.
77. План финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств должен охватывать следующие компоненты:
1) Процедуры подготовки отчетности, обеспечивающие
своевременные и бесперебойные потоки информации для Правления
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и Совета директоров банка. Должно быть установлено четкое
распределение обязанностей внутри банка в целях понимания роли
сотрудников в кризисной ситуации, включая имена и контактную
информацию сотрудников, назначенных ответственными за
выявление кризисных ситуаций и подлежащих включению в группу
урегулирования кризисной ситуации.
Также должны быть установлены внутренние процедуры передачи
задач на более высокие уровни управления и распределения
приоритетов, в которых устанавливаются кем и когда может
приниматься решение по вопросам принятия мер.
2) Индикаторы раннего предупреждения кризисной ситуации, а
также механизмы, способствующие постоянному отслеживанию и
представлению отчетности Правлению и Совету директоров банка.
Банкам следует разработать индикаторы к каждому конкретному
профилю риска отдельно.
3) Процедуры покрытия дефицитов кассовых потоков во время
кризиса должны включать рассмотрение различных источников
ликвидности, в том числе неиспользованные кредитные механизмы,
их доступность, условия их использования, их надежность и
очередности, в которой подлежат использованию. Банк также должен
оценивать стоимость альтернативных источников финансирования и
влияние на капитал.
4) Процедуры для определения приоритетов в отношении
клиентов в период кризиса, когда будут закрываться кредитные линии
для конкретных клиентов.
5) Порядок информирования для организации эффективного
информационного взаимодействия с сотрудниками, клиентами,
участниками рынка, кредиторами, контрагентами, акционерами и
Национальным банком.
6) Результаты стресс-тестов и анализ сценариев следует
использовать в качестве основы для выявления различных кризисных
ситуаций, которые могут сказываться на ликвидности банка, и для
оценки степени их серьезности.
7) Банк, имеющий развитые сети отделений в плане
финансирования на случай непредвиденных обстоятельств должен
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рассматривать действия по обеспечению оперативных поставок
наличных средств для проведения операций в кризисной ситуации.
8) В случае наличия дочерних организаций и участников
банковских групп в плане финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств должны учитываться вопросы по управлению
ликвидностью по операциям в Кыргызской Республике. В плане
финансирования на случай непредвиденных обстоятельств должно
быть предусмотрено условие поддержания ликвидности по операциям
в Кыргызской Республике, а также степень обязательств материнских
организаций или головных управлений по предоставлению поддержки
ликвидности в случае кризиса.
78. План финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств должен быть согласован с планами банка по
обеспечению непрерывности деятельности и подлежать реализации
в тех случаях, когда необходимо реализовывать механизм
обеспечения непрерывности деятельности. При этом руководству
необходимо обеспечивать координацию сотрудников, занимающихся
урегулированием кризисов ликвидности и обеспечивающих
непрерывность деятельности банка.
79. Руководству банка следует регулярно пересматривать
и обновлять план финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств с приемлемой периодичностью или чаще, в случае
изменения положения об организации банка или ситуации на
рынке, чтобы обеспечивать поддержание надежности этих планов
с течением времени. Любые изменения в плане финансирования
на случай непредвиденных обстоятельств требуют надлежащего
документирования и утверждения Советом директоров банка.
80. План финансирования на случай непредвиденных
обстоятельств может быть частью плана финансового оздоровления
банка.
§ 11. Публичное раскрытие информации
81. Банк регулярно в средствах массовой информации, на своем
официальном интернет-сайте и т.д. должен публично раскрывать
информацию, позволяющую участникам рынка выносить заключение
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о надежности основ управления риском ликвидности и состояния
ликвидности банка.
82. Банк в рамках Положения «О требованиях к формированию
финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской
Республики» должен представлять количественную информацию о
своей позиции по ликвидности, которая позволяет участникам рынка
составить представление о риске ликвидности банка.
83. Банк должен раскрывать дополнительную качественную
информацию, которая дает участникам рынка более глубокие
представления об управлении риском ликвидности.
Банк может в том числе раскрывать следующую информацию
качественного характера:
−− аспекты риска ликвидности, которым подвержен банк и
мониторинг которых банк осуществляет;
−− диверсификацию источников финансирования банка;
−− другие инструменты, используемые для уменьшения риска
ликвидности;
−− концепцию, используемую для измерения позиции по
ликвидности и риска ликвидности;
−− политику банка в отношении поддержания резервов
ликвидности.
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