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Кадимки банктык 
финансылоо принциптери 
менен бирге эле азыр 
Ислам принциптери 
боюнча финансылоо да 
бар. Анын аркасында 
элде салттуу финансылоо 
кызматын же ислам 
принциптерине 
негизделген финансылоо 
кызматын колдонууну 
тандоо мїмкїнчїлїгї 
тїзїлгєн. 

Исламдык фИнансылоо 
прИнцИптерИ деген эмне?

Исламдык финансылоо – бул 
толугу менен Ыйык Куранга 
негизделген Шариятка баш 
ийген финансылоо система-

сы. А Шарият мыйзамдары болсо їстєк 
пайыз менен акча берїїгє жана алууга ты-
юу салат (анткени акчаны акчага айырбаш-
тоодо пайыздык киреше алуу адепсиз жо-
рук катары эсептелет). Баса белгилей кет-
сек, Шарият тараптардан келишимдин жїз 
пайыз ачык болушун, жалпы иштин чыга-
шасында да, кирешесинде да теў укуктуу 
катышуу болушун талап кылат. Бир сєз ме-
нен айтканда, Шарият каржылаган тарап 
менен бизнес ээсинин мїмкїнчїлїгї ме-
нен ролун теўдейт. Ислам экономикалык 
системасы єзїнїн тапшырмалары менен 
стратегиясын исламдык кєз караш, морал-
дык баалуулуктарга таянып тїзєт жана эки 
тараптын ортосундагы чыр-чатактын болу-
усуна жол бербейт. Ушундан улам ислам 
банктарын тїзїїнїн максаты диний жана 
ишкердик аспектилерди айкалыштыруу 
экенин тїшїнїї керек. Ошентип финан-
сылык транзакциялар, банкинг менен бай-
ланышкан бардык ишкерлик ислам прин-
циптери жана мыйзамдарынын негизин-
де жїргїзїлїшї керек. Мындай банктар 
Ислам тыюу салган коммерциялык иш-
тер менен алектенбеши кажет. Экономи-
калык мамилелер чєйрєсїнє жараша му-
сулман укугу тємєнкї тыюуларды єзїнє 
камтыйт: риба (сїткорлук) – пайыздарды 
єндїрїї жана тєлєтїїгє байланыштуу опе-
рацияларга катышуу; гарара (коркунуч) – 
келишимдин єтє эле ачык, так эместиги, 
бїдємїктїгї; майсира (“кумар оюну”) – 
кырдаалдын кїтїїсїздєн дал келишинен 
киреше алуу. 

Исламдык фИнансылоо 
прИнцИптерИнИн 

салттуу кредИт берїїдєн 
айырмачылыгы

Исламдык финансы системасынын 
єзгєчєлїгї биринчи кезекте акчага бол-
гон мамиледе. Эгер кадимки финансылык 
система акчаны кєбєйтїї їчїн сатууга бо-
ло турган товар катары караса, исламдык 
финансы системасы акчаларды капитал 
жана тєлєм каражаты катары гана карайт. 
Ошондой эле акчаны кєбєйтїї їчїн сату-
уга тыюу салат. 

Ислам банкингинин негизги прин-
циптери тємєнкїлєр:
 Пайыздарды єндїрїїгє тыюу 

(сїткорлук). Бул коммерциялык займдар-
ды кайрымдуулук займдарына айландыруу 
дегенди билдирбейт. Капитал ээсин сыйлоо 
пайызды єндїрїп алуудагыдай ишкананын 
кирешелїїлїгїнє карабай алдын ала беки-
тилген тєлєм формасында болбошу керек. 
Ислам этикасынын нормасы боюнча бай-
лыктын булагы байлык ээсинин єз ак эм-
геги жана ишкердик аракети болгондо га-
на ал байлык акыйкат, адал болот. Башкача 
айтканда, киреше адилет болушу мїмкїн 
жана болушу керек. Индивид (жеке адам) 
киреше-сыйлыкты акыл жана физикалык 
эмгегине жараша алганда (“акча жасаган-
да”) гана киреше акыйкаттуу болот. 
 Коомго зыяндуу болгон долбоорлор-

ду каржылоого тыюу. Исламдык банкинг 
коомчулукка физикалык жана моралдык 
зыян келтирген долбоорлорго каражат са-
лууну сунуштабайт. Мындай долбоорлорго 
тамеки продукцияларын, спирт ичимдик-
терин єндїрїї, казино сыяктуулар кирет.     

Ислам банкИнгИнде 
пайыздык ставкалар 
кандайча тїптєлєт?

Жогоруда баса белгилегендей, ислам 
банктык иши – Шарият мыйзамына толук 
баш ийген жана Ыйык Куранга негиздел-
ген финансылык система.  

Исламдык финансылоонун эў негиз-
ги єзгєчєлїгї банктык операцияларды 
жїргїзїїдє пайыздардын (риба) жоктугу. 
Мындан сырткары мындай финансылоону 
жєнгє сала турган башка чектєєлєр да бар. 
Мисалы, исламдык финансылоодо эгер ке-
лишимдин мєєнєтїндє, санында же кели-
шим суммасында так эместиктер болсо, та-
раптардын бир же эки тарабы макулдашуу-
нун негизги жагдайларында адаштырылса 
келишимге кол коюуга тыюу салынган. Бул 
нерсе “uарар” деп аталат. Ошондой эле ис-
ламдык финансылоонун негизги принцип-
тери болуп тємєндєгїлєр саналат: 
 кыйынчылыктарды жеўилдетїї;
 коомдук жыргалчылыкты турмуш-

ка ашыруу;
 жалпы акыйкаттуулук принциптерин 

жїзєгє ашыруу. 
Баса белгилей кетїїчї нерсе, ислам-

дык банк иши киреше менен чыгашалар-
ды бєлїштїрїї системасына негизделген 
жана тараптардын жалпы иштеги кирешеге 
да, чыгашага да теў укуктуу катышуусуна 
шарт тїзєт. Негизинен ислам банкингинде 
Мудараба, Мурабаха, Истиснаа, Салам, 
Иджара, Шарика жана башка инстру-

менттер колдонулат. Мисалы, Мудараба 
келишими мындайча ишке ашырылат. Бул 
келишимде ислам банкы аркылуу акча са-
луучу инвестор катары чыгат. Кардар де-
позитке салган каражаттарды банк шарият 
уруксат берген долбоорлорго инвестици-
ялайт. Жыйынтыгында банк ишкер менен 
иштеп тапкан кирешени акча салуучу ме-
нен бєлїшєт. Мурабаха – банкка єз атынан 
жана єз эсебинен (тактап айтканда, єзїнїн 
пассивдеринин эсебинен) соода операция-
ларынын бардык тобокелчиликтерин єзїнє 
алуу менен кардардын спецификациясы бо-
юнча товар алууга жана товарды кардарга 
келишимде бекитилген кошумча бааны ко-
шуу менен сатууга шарт тїзєт. Анткени ал 
банк кирешеси.  

Исламдык фИнансылоо 
прИнцИптерИ кыргыз 

республИкасында 
качантан берИ 
колдонулат?

Кыргыз Республикасында банк ишинде-
ги жана финансылоодогу исламдык прин-
циптерди киргизїї Кыргыз Республикасы, 
Ислам єнїктїрїї банкы жана “ЭкоБанк” 
ААКсынын ортосундагы Өз ара тїшїнїї 
меморандумунун негизинде пилоттук дол-
боор катары башталган. А меморандум бол-
со 2006-жылы 12-июлдагы Президенттин 
“Кыргыз Республикасындагы финансылоо-
нун исламдык принциптерин киргизїї пи-
лоттук долбоору жєнїндє” токтому менен 
ратификацияланган. 2006-жылы декабрда 
Улуттук банк тарабынан “Экобанк” ААК-
сынын лицензиясына исламдык финансы-
лоо принциптерине ылайык операциялар-
дын айрым тїрлєрїн жїргїзїїгє уруксат 
берген тиркеме берилген. 2007-жылдын 
апрель айынан 2010 жылга чейин “Эко-
Банк” ААКсы салттуу банкинг жана ис-
лам банкинги боюнча єз филиалдары аркы-
луу операцияларды жїргїзїп келген (“ис-
ламдык терезе”). 2010-жылдын июлунда 
“ЭкоБанк” ААКсы аталышынын “ЭкоИс-
ламикБанк” ААКсы болуп єзгєрїшїнє 
байланыштуу мурдагы лицензия банктык 
операцияларды жїргїзїї укугун берген ли-
цензияга алмашылган. Ошондой эле “Эко-
ИсламикБанк” ААКсы пилоттук долбоорду 
ишке ашыруу максатында исламдык банкка  
трансформациялануу боюнча, тактап айт-
канда, Улуттук банктын тиешелїї лицен-
зиясы менен єз ишмердїїлїгїн банк иши 
жана финансылоонун исламдык принцип-
теринин алкагында жїргїзгєн банкка    ай-
ландыруу боюнча тиешелїї иш-чараларды 
єткєрїїнї улантууда. 

бул прИнцИптер банк 
секторундагы жалпы 

кабыл алынган нормалар 
менен кантИп єз ара 

Иштейт?
Кыргыз Республикасынын Конституци-

ясына ылайык, Улуттук банк банктык фи-
нансылоонун ар кандай формаларын жана 
принциптерин ишке ашырат (статья 105). 
Аталган норма Кыргыз Республикасында 
исламдык финансылык кызматтар инду-
стриясын киргизїї їчїн мыйзам чыгаруу 
жана нормативдик база тїзїїгє негиз болуп 
эсептелет. Пилоттук долбоор приоритеттїї 
болуп калды жана ал салттуу банктык иш-
мердик менен катар эле экономикалык 
укуктук мамилелердин єнїгїїсїнє жана 
атаандаш финансылоо системаларынын 
єнїгїшїнє тїрткї болгон чаралардын 
бир катары эсептелген Улуттук туруктуу 
єнїгїї стратегиясына кирди. Кыргызстан-
да Улуттук банктын мыйзам чыгаруу база-
сын тїзїї максатында 2009-жылы 3-ию-
лунда кїчїнє кирген “КРнын Улуттук бан-
кы тууралуу” мыйзамына толуктоолорду 
киргизїї жєнїндє жана КРнын банктары 
жана банк ишмердїїлїгї тууралуу” мый-
замына толуктоолорду киргизїї жєнїндє” 
мыйзамдары иштелип чыккан. Белгиленген 
мыйзамдарга киргизилген єзгєртїїлєргє 
ылайык Кыргыз Республикасында ислам 
банктарын тїзїп, ошондой эле иштеп жат-
кан коммерциялык банктар “ислам терезе-
син” ачышса болот.

Улуттук банк тарабынан тиешелїї бан-
ктык ишмердиктин ислам принциптеринин 
алкагында операцияларды жїргїзїшкєн 
банктардын ишмердїїлїгїн жєнгє салуу 
максатында нормативдик-укуктук база иш-
телип чыккан. 2013-жылы “Кыргыз Респу-
бликасынын айрым мыйзам актыларына 
єзгєртїї жана толуктоолорду киргизїї 
жєнїндє” мыйзамы кабыл алынган: “Кыр-
гыз Республикасындагы микрофинансылык 
уюмдар жєнїндє”, “Кредиттик бирикмелер 
тууралуу”. Бул мыйзамдарга єзгєртїїлєрдї 
киргизїї МКУ жана КБлар їчїн ислам фи-
нансылоо принциптери боюнча операция-
ларды кїчєтїїгє, ошондой эле банк сек-
торундагы бардык катышуучуларга бир-
дей шартты камсыз кылуу їчїн, Кыргыз 
Республикасындагы исламдык банктык 
ишти жайылтууга шарт тїзїїгє багыттал-
ган. Учурда ислам финансылоо принцип-
теринин негизинде “Компанъонинвест” ме-
нен “Берекефинанс” МККлары иштеп жа-
тышат. Улуттук банк ислам финансылоо 
принциптеринин негизинде операциялар-
ды жїргїзгєн банктардын, Микрокредит-
тик уюмдардын, Кредиттик бирикмелердин 
ишин жєнгє салуучу нормативдик-укуктук 
актыларды иштеп чыгууда тємєнкїлєрдї 
эске алат: 

1) шариат стандарттары;
2) банктык ишти, капиталдар ры-

ногун, камсыздоону єзїнє кам-
тыган, Исламдык Финансылык 
кызмат кеўеши чыгарган жєнгє 
салуучу жана кєзємєлдєєчї ор-
гандардын эл аралык стандартта-
ры;

3) исламдык финансылык инсти-
туттар їчїн каттоо, аудит жана 
башкаруу стандарттары;

4) эффективдїї банктык 
кєзємєлдїн негизги Базелдик 
принциптери.

Жалпылап айтканда, ислам финансылоо 
принциптери (ИФП) боюнча иштеген фи-
нансылык институттардын пайда болушу 
калктын финансы продуктуларына жана 
кызматтарына жетїї мїмкїнчїлїгїн жо-
горулатып, єлкєнїн экономикалык жана 
социалдык єнїгїїсїнє шарт тїзєт. Мын-
дан сырткары, ИФП боюнча иштеген фи-
нансылык мекемелердин єздєрїнє да чет 
єлкєлїк ушундай финансы институттары 
менен тажрыйба, финансылоо жана инве-
стиция тартуу боюнча тыгыз кызматташу-
уга мїмкїнчїлїгїн ачат. 

## Улуттук#банк

Кєўїл чОРдОНУНдА

Исламдык 
финансылоо 
принциптери 
экономикалык 
єнїгїїгє єбєлгє болот


