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Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр!

Сизге биздин Банктын ишмердүүлүгү жөнүндө жылдык отчётту сунуштайбыз. Бул жыл ичинде Банк 
бардык негизги багыттары боюнча сапаттуу оң динамиканы көрсөтүп, рыноктогу позициясын 
бекемдеди. 

Бир жыл ичинде кардарлар тарабынан онлайн ишке ашырылган операциялардын саны өстү, 
бул стратегиялык пландардын тууралыгын дагы бир жолу далилдейт. Албетте санариптештирүү 
ашообуздун бардык чөйрөлөрүн, тармактарын чапчыган глобалдык трендге айланат жана биздин 
шарттарда ал дагы да актуалдуу болуп 
калды. Банк тарабынан бүтүндөй калк үчүн 
маанилүү ролду ойногон жана кызматтарды 
кагаз түрүндөгү документтер жок көрсөткөн 
мобилдик банкинг тармагындагы бир катар 
өнүмдөр ишке киргизилди. Алар онлайн 
насыялар, Россия менен Кыргызстан 
арасындагы онлайн которуулар. 

Биздин максат – кардарларыбызга 24/7 
аралыктан каналдарда жеткиликтүү болгон 
кызмат көрсөтүүлөрүнүн максималдуу 
топтомун сунуштоо.

Корпоративдик саясат ар бир кызматкердин 
көп тараптуу өнүгүшүн кубаттайт. Банктын 
ийгиликтери жана жетишкендиктери - 
бул эң биринчи Банк кызматкерлеринин 
ынтымактуу бириккен командасынын 
салымы, ошондой эле кардарлардын 
ишеними жана өнөктөштөрдүн колдоосу. 

2019-жылы “ КЫРГЫЗСТАН коммерциялык 
банкы” ААК тейлөөнүн ыңгайлуу 
каналдарынын катарын кеңейтүүнүн, банк 
өнүмдөрүн санариптик технологиялар 
тармагына ишенимдүү которуунун, 
кардарлардын Банкка болгон ишеничинин 
мындан аркы бекемделишинин, 
жергиликтүү жана чет өлкөлүк коомчулуктун 
арасында ишкердик беделинин өсүшүнүн 
эсебинен республиканын финансылык 
рыноктогу өз позициясын бекемдеп 
гана эмес, ар тараптан кеңейтүүгө жана 
чыңдоого да ниеттенүүдө. 

Банктын негизги милдети мурункудай 
эле өлкөнүн бардык аймактарында 
жогорку сапаттагы кызмат көрсөтүүлөргө, 
ишенимдүү, мобилдүү жана ыңгайлуу 
тейлөөгө басым жасоо болуп кала берет. 

Урматтоо менен, 

Нурдин Илебаев,
Башкарма Төрагасы



Директорлор кеңешинин Төрагасы - Түмөнбаев Бактыбек Асаналиевич

Директорлор кеңешинин Төрагасынын орун басары – Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич 

Директорлор кеңешинин мүчөсү - Чокоев Заир Ленарович

Директорлор кеңешинин мүчөсү – Нифадьев Владимир Иванович

Жетекчилик
Директорлор кеңешинин мүчөлөрү:

Банк Башкармасы:

Башкарма Төрагасынын 
биринчи орун басары  

Жаркынбек Сагындыков 

Башкарма  
Төрагасынын орун басары 

Аминат Гривцова 

Башкарма Төрагасы  
Нурдин Илебаев

Башкарма  
Төрагасынын орун басары 

Азаматбек Жоробеков 

Башкарма мүчөсү /  
башкы бухгалтер 

Эльмира Дженбаева  
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Банк жөнүндө маалымат

Банк жөнүндө маалымат

1990-жылдын 6-ноябрында СССР Турак 
жай соцбанкынын Кырконторасынын 
негизинде Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигинде АКБ «КЫРГЫ-
ЗСТАН» катары катталган Банк түзүлгөн. 
2005-жылы Банк «АКБ Кыргызстан» ААК 
болуп өзгөртүлгөн, ал эми 2006-жылдын 
20-ноябрынан тартып Банк учурдагы 
«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» 
ААК аталышына ээ болгон. 

Банк ишмердүүлүгүн 30 жылдан бери 
жүргүзүп келет жана республиканын 
финансылык рыногунда узак тажрый-
бага ээ.

Банк ишмердүүлүк жылдарында өзүн 
Кыргыз Республикасындагы эң стабилдүү 
жана финансылык туруктуу банктардын 
бири катары көрсөтө алды. «КЫРГЫЗСТАН 
коммерциялык банкы» ААК биздин өлкөдө 
түзүлгөн алгачкы коммерциялык банктар-
дын бири болуп саналат. Бардык тышкы 
жагдайларга карабастан, бул аралыктын 
ичинде Банк республиканын финансы 
рынокторунда да, андан сырткары да узак 
иш тажрыйбасына ээ болгон улуттук капи-
талы бар биринчи жеке банк деген өзүнүн 
статусун айгинелеп, өз ишмердүүлүгүн 
ийгиликтүү жүргүзүп келген.

Банк республиканын бүт аймакта-
рын камтыган кеңири филиалдык тар-
макка (100дөн ашык бөлүмдөргө) ээ, бул 
өлкөнүн каалаган жеринде сапаттуу тей-
лөөнү камсыз кылууга мүмкүндүк берет. 
Банктын кардарлар базасы жарым мил-
лиондон ашык адамды камтыйт.

Банк Visa, MasterCard сыяктуу эл аралык 
карталарды жана “Элкарт” улуттук төлөм 
системасынын картасын, ошондой эле 
Россия Федерациясынын “МИР” улуттук 

картасын тейлейт. Банк бүт республика 
боюнча кеңири эквайринг тармагына ээ. 
Бул 210 банкомат, 1500дөн ашык POS тер-
минал.

Банк дагы эле бардык мамлекеттик жана 
эл аралык программаларга катышып, 
жыл сайын мамлекеттик органдардын 
жана эл аралык өнөктөштөрүнүн сыйлы-
ктарына татыктуу болуп келет.

2019-жылдын жыйынтыктары боюнча 
Банк төмөнкү сыйлыктарга ээ болду: 

«Банктар аралык процессинг борбору» 
ЖАКтын «2019-жыл ичинде активдүү 
Элкарт картасынын саны боюнча эң 
мыкты Банк» аттуу сыйлыгы;

«Кепилдик фонду» ААКдан» «Берилген 
кепилдиктердин натыйжасы боюнча 
мыкты банк». 

Банк өзүнүн өнүгүүсүн пландап жатып, 
биздин сунуштар кардарлардын 
күтүүлөрүнө дайыма шайкеш келгендей, 
алардын убактысын үнөмдөөгө жардам 
бере турган заманбап технологиялык 
чечимдерди иштеп чыгат жана киргизип 
турат. 

Финансы рыногундагы Банктын туруктуу 
жана таразаланган саясаты Кыргызстандын 
калкынын, ишканаларынын жана 
уюмдарынын арасында гана ишенимге 
ээ болбостон, мамлекеттик органдар 
жана Дүйнөлүк банк, KfW банкы, Ислам 
өнүктүрүү банкы, Россия-Кыргызстан 
Өнүктүрүү фонду сыяктуу эл аралык 
финансы институттары тарабынан да 
татыктуу баа алып келет. 
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Кардарларды тей-
лөө сапаты Банктын 
негизги жана маа-
нилүү милдетте-
ринин бири болуп 
саналат. Мына ушул 
себептен кардар-
лар менен иштөөгө, 
кардарга багыттал-
гандык жаатында 
окутуу маселеле-
рине, кардарларды 
тейлөө багытында 
түрдүү технология-

ларды киргизүүгө өзгөчө көңүл бурулат. 

Кардарлар менен мамиле түзүүдө Банк 
ишенич, сапат, ыңгайлуулук, жана эң 
негизгиси, ишенимдүүлүк принциптерин 
карманат. 

Кардарга жеткиликтүү болуу үчүн Бан-
кта кардарлардын 24/7 кайра байла-
нышуусунун көптөгөн жолдору бар  – 
Байланыш-борбору, сайттагы кайра 
байланыш, социалдык тармактардагы 
Банктын жеке аянтчалары, ошондой эле 
популярдуу мессенджерлер. Бул Банкка 
тейлөөнү дайыма өркүндөтүп турууга 
мүмкүндүк берет.

Кардарга жеткиликтүү болуу үчүн, Банкта кардарлардын 24/7 кайра байланышуусунун көптө-
гөн жолдору бар – контакт-борбору, сайттагы кайра байланышуу, социалдык тармактардагы 
Банктын жеке аянтчалары, заманбап мессенджерлер. Булар Банкка тейлөөнү дайыма өркүн-
дөтүп турууга мүмкүндүк берет.

Кардарлар менен иштөө

Кардарлар менен иштөө

Контакт-борборунун 
начальниги  
Айсулуу Бекмырзаева

Кардарлардын чалууларынын динамикасы (кирген чалуулар, 
кайтаруу) чалуу, сайттын сурамдары, Whats App)
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Кардарлар менен микрофинансылык
компанияларга берилчү ссудалар  55,8%

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 24,9%

Төлөп жабууга чейин кармалуучу инвестициялар   10,4%

Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер   5,2%

Башка активдер 3,2%

Финансы мекемелериндеги каражаттар  0,4%

Финансылык көрсөткүчтөр

«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКнын финансылык 
көрсөткүчтөрүнүн динамикасы иштелип чыккан стратегиялардын 
тууралыгын күбөлөндүрүп турат, бул анын туруктуулугун, 
бекемдигин жана адекваттуу кирешелүүлүгүн кепилдейт.

Финансылык көрсөткүчтөр

Активдер
2019-жылдын аягына карата Банктын активдеринин көлөмү 12 714 млн сомго жетти

Активдердин түзүмү 

Активдердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)
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Финансы жана бюджет 
бөлүмүнүн начальниги 
Чынгыз Сейтказиев
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Депозиттер 84%

Тартылган башка каражаттар  12%

Башка милдеттенмелер 3%

Финансылык көрсөткүчтөр

Пассивдер
Керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарын канааттандыруучу аманаттардын кеңири өнүм 
катары депозиттик базанын көлөмүн ийгиликтүү өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Депозиттик портфель (млн сом)

Милдеттенмелердин түзүмү 

Капиталдын өзгөрүү динамикасы (млн сом)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Финансылык көрсөткүчтөр

Кирешелер
Банк 2019-жылды 1 905 млн сом көлөмүндөгү дүң кирешеси менен жыйынтыктады. 2019-жыл-
дын накта пайдасы 245,2 млн сомду түздү

Дүң кирешелердин өзгөрүү динамикасы (млн сом)

Накта пайданын динамикасы (млн сом)
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Банк карталары

Банк карталары

Жыл сайын накталай эмес операциялардын көлөмү өсүүдө. 2019-жыл үчүн Банктын  
Pos-терминалдары менен транзакциялардын көлөмү 435 675 756,00 сомду түздү. 

Чыгарылган карталардын санынын өсүү динамикасы 
(жылдын аягына, даана)

01.01.2020 жылына карата төлөм карталарынын портфели (даана)
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32 401,4
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POS-терминалдар боюнча жүгүртүүлөрдүн өсүү динамикасы (миң сом)

2019-жылдын аягына 
эмитирленген карта-
лардын жалпы саны 
133 696 даананы түздү. 

2019-жыл үчүн Банк 
бир катар кызыктуу 
долбоорлорду ишке 
ашырды: 

• Сыйакы карталар Visa Infinite жана 
Visa Platinum.

• Россия Федерациясынын “МИР” 
төлөм карталарынын улуттук 
системасынын карталарын Банк 
түзмөктөрүндө тейлөө (банкоматтар, 
ПОС-терминалдар). 

 
Банк карталары 
башкармалыгынын 
начальниги  
Таалай Эшеналиев

Visa

Элкарт 316 541

214 803
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«MBank Online» кызматы 
дайыма кардарлардын 
ыңгайлуулугу жана 
жайлуу жашоосу үчүн 
жаңы сервисте менен 
толукталып турат. 

2019-жылдын августунда 
 Сбербанк 

Онлайн мобилдик 
тиркемеси аркылуу 
“ К Ы Р Г Ы З С Т А Н 
коммерциялык банкы-
нан”  «MBank 
Online» колдонуучулар 

карталарына телефон номуру боюнча 
Сбербанктын кардарларынын картасынан 
акча которуулар кызматы ийгиликтүү ишке 
киргизилген. 

Биз ыңгайлуу сервисти түздүк, эми 
кыргызстандыктар жакындарына акчаны ашык 
талааларды толтуруп отурбастан, карталардын 
узун номурларын эстеп калбастан жана башка 
кыйынчылыктарсыз эле, алуучунун мобилдик 
телефонунун номурун билип эле жөнөтө 
алышат. 

«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» - 
Сбербанктын которуулар экосистемасына 
кошулган КМШ өлкөлөрүндөгү алгачкы банк. 

Мындан башка 2019-жыл үчүн бир катар 
маанилүү долбоорлор ишке ашырылган: 

• Маркет - MBank Online тиркемеси аркылуу 
дароо дүкөндөрдөн тамак-ашка, дары-
дармектерге, товарларга тапшырык берүү 

• Кызматтарды төлөө боюнча түздөн-түз 
провайдерлердин тизмесин кеңейтүү 

• Төлөм терминалдары аркылуу MBank 
Online толуктоо боюнча өнөктөштүк 
тармакты кеңейтүү. 

• Мамлекеттик кызматтарды төлөө: Коопсуз 
шаар айып пулдары, электрондук соода-
сатык аянтчасы, электрондук патент

• Банкка барбастан 1 саат ичинде онлайн 
насыяларды берүү. 

01.01.20 жылга карата MBank Online активдүү 
колдонуучуларынын жалпы саны 137 068 
кардарды түздү. 

2019-жыл ичинде жүгүртүүлөрдүн өсүшүнүн 
жакшы динамикасы байкалууда: 2019-жылдын 
башында айына 120 млн сомдон жыл аягында 
айына 259 млн сомго жетти. 

Аралыктык банктык тейлөө

Дистанттык банктык тейлөө

Дистанттык  
банктык тейлөө 
бөлүмүнүн начальниги  
Назгуль Саманчиева
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46 650

Өнөктөштөрдүн терминалдары аркылуу 
MBank Online-ды толуктоо көлөмү (миң сом)

Өнөктөштөрдүн терминалдары аркылуу 
MBank Online-ды толуктоолордун саны 

Банк план боюнча банк карталарын жана эсептерди күнү-түнү толтуруу боюнча өнөктөштөрдүн 
тармагын кеңейтүүдө, бул республика боюнча дээрлик 10 миңден ашык түзмөктөр. 2019-жыл үчүн 
өнөктөштөрдүн терминалдары аркылуу толуктоолордун көлөмү дээрлик 2 эсе өстү. 

MBank Online-дын көлөмү (миң сом) MBank Online транзакциялары
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«Айыл чарбасын каржылоо-7» жеңилдетилген кредиттөө 
программасы 

Бул программанын 
максаты айыл чарба 
ө н д ү р ү ү ч ү л ө р ү н ө 
мал чарбачылыгын, 
өсүмдүк өстүрүүнү, 
айыл чарбасында 
агрардык өнөр жай-
лык кайра иштетүүнү, 
үрөнчүлүк жана асыл 
тукум мал чарбачылы-
гын, ошондой эле 
айыл чарба коопе-

ративдерин өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген 
насыяларды берүү болуп саналат. Насыялар 
36 айга чейинки мөөнөткө берилет, мында 
насыяны жеңилдетилген мөөнөткө берүү мүм-

күнчүлүгү каралган. Мал чарбачылыгы жана 
өсүмдүк өстүрүүчүлүк сектору үчүн пайыздык 
чен жылдык 10%ды, агрардык өнөр жайды 
кайра иштетүү сектору үчүн 6%ды, ал эми үрөн-
чүлүк жана асыл тукум мал чарбачылыгы, бак 
өстүрүүчүлүк, күнөскана чарбасын жүргүзгөн 
жана тамчылатып сугаруу системасын кирги-
зип жаткан субъекттер үчүн 8%ды түзөт. 

Банк Кыргыз Республикасынын аймакта-
рында “Айыл чарбасын каржылоо” долбоо-
руна 2013-жылдан тартып катышып келет. 
2019 жылы Банк ошондой эле “Айыл чарбасын 
каржылоо-7” мамлекеттик программасына 
катышып, жалпысынан 151 млн сомдон ашык 
суммада насыя берилди. 

«Бакубат Талас жыргалчылык фондунун» долбоорунун алкагында Талас облусунун 
чакан жана орто бизнесин максаттуу каржылоо программасы 

2016-жылдын сентябрында «Бакубат Талас 
жыргалчылык фонду» мекемеси менен Талас 
облусунун ишкерлик субъекттерин каржы-
лоо жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Бул 
долбоор жеке жактарга жана чакан жана орто 
бизнес субъекттерине жылдык 8% менен 
жеңилдетилген насыяларды берүү аркылуу 

Талас облусунун экономикасын өнүктүрүү 
үчүн иштелип чыккан. Биринчи 70 млн сом 
суммасында транш 2017-жылдын биринчи 
жарымында өздөштүрүлгөн. Кайра кайтарыл-
ган ресурстардын алкагында насыяларды 
берүү 2019 жана 2020-жылдары уланууда.

KFW насыялоо программасы 

2016-жылдын күз айынан тартып Банк KfW 
«Агрардык өндүрүштүк-сатуу тутумдарын 
каржылоо программасы (ЦДС каржылоо)» 
долбооруна катышып келет.

Программа айыл чарба секторунда 
өндүрүүдөн баштап акыркы керектөөчүгө 
жеткирип берүүгө чейин өнүмдү же кызмат 
көрсөтүүнү жеткирүүгө түздөн-түз тартыл-
ган жана мейли чийки зат же даяр өнүм 
болсун акыркы өнүмдүн сапатына таасирин 
тийгизе турган кошумча нарктын тутумун 
уюштурууну колдогон өндүрүүчүлөрдүн, 
кайра иштетүүчүлөрдүн жана сатуучулар-
дын ортосунда тутумду түзүүгө өбөлгө түзөт.

Банк айыл чарба продукциясын өндүрүү, 
кайра иштетүү жана сактоо, ошондой эле 
машина-трактор кызмат көрсөтүүлөрүн 
сунуштоо, айыл чарба цикли үчүн жер 
семирткичтерди жана химикаттарды жет-
кирүү менен алектенген фермердик чар-

балар же ишканалар үчүн узак мөөнөттүү 
жеңилдетилген насыяларды берет. 

Насыялар улуттук валютада жылдык 
11,8%дан баштап пайыздык чени менен 
3  жылга чейинки мөөнөткө жүгүртүү капи-
талын толуктоого жана 5 жылга чейинки 
мөөнөткө (2023-жылга чейин) инвестиция-
лык максаттарга берилет. 

«ЦДС каржылоо» программасынын алка-
гында Банк кант кызылчасын өстүргөн фер-
мерлер үчүн “Кант кызылчасы” насыяларын 
берет. 

2015-жылдан тартып Банк айыл чарба 
өндүрүүчүлөрүнүн финансы ресурстарына 
жетүү мүмкүндүгүн кеңейтүү максатында 
«Кайыңды-Кант» ААК менен кызматташып 
келет. Кант заводдору менен түзүлгөн макул-
дашуунун алкагында кызылча иштеткен-
дер жеңилдетилген шарттарда жана кыска 

Насыялоо 

Кредиттөө

Кредит иши  
боюнча башкаруучу 
директор  
Дастан Курманбаев
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мөөнөттө улуттук валютада керектүү суммада 
күрөөсүз насыяларды (завод менен түзүлгөн 
контракт болгон учурда) ала алышат. Завод – 
кайра иштетүүчү фермер жеткирген кызылча 
үчүн өз убагында төлөөнү кепилдейт, бул фер-
мерге жана Банкка насыя карызын кайтарып 
берүүгө байланыштуу тобокелчиликтерди 
минималдаштыруу мүмкүнчүлүгүн берет. 

«ЦДС каржылоо» программасынын алка-
гында Банк Ысык-Көл облусундагы сүттү 
кайра иштетүүчүлөр менен, ал эми 2018-жыл-
дан тарта Ош жана Жалал-Абад облуста-
рында пахта жана биопахта тутуму боюнча 
кызматташып келет.

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду менен кызматташуунун алкагында насыя берүү

Банк Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду (мын-
дан ары - Фонд) менен 2016-жылдан бери кыз-
матташууда. 2017-жылы Банк менен Фонддун 
ортосунда насыянын статусун жаңыртылуучу 
кредиттик линияга өзгөртүү жөнүндө кошумча 
макулдашуу түзүлгөн, анын алкагында Банк 
Фонддун программаларын ишке ашыруу үчүн 
транштарды сурай алат. 

Фонддун “Коммерциялык банктар аркылуу 
чакан жана орто бизнести насыялоо” програм-

масы чакан жана орто бизнести максаттуу 
каржылоого багытталган.

Насыялар негизги каражаттарды сатып алуу, 
жаңылоо, кеңейтүү жана модернизациялоо 
үчүн агрардык өнөр жай комплекси, текстиль 
жана тигүү өнөр жайы, иштеп чыгаруучу 
өнөр жай, тоо кен жана металлургия өнөр 
жайы, транспорт, медициналык кызмат көр-
сөтүүлөр, туризм, билим берүү сыяктуу тар-
мактарга берилет. 

Ислам өнүктүрүү банкы менен кызматташуунун алкагында насыя берүү 

Банк 2013-жылдан бери Ислам өнүктүрүү 
банкынын долбоорунун алкагында насыя-
ларды берүүдө. Бул долбоордун негизги мак-
саты Кыргыз Республикасынын экономикалык 
өсүшүнө көмөктөшүү жана чакан ишкерлерге, 
айылдагы жана шаардагы калктын аз кам-
сыздалган катмарларына, өзгөчө аялдарга 
шариатка шайкеш келген ишенимдүү жана 

жеткиликтүү микрофинансы кызматтарын 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзүү жана кеңей-
түү жолу менен жакырчылыктын масштабын 
кыскартуу. 

Кайтарылган ресурстардын алкагында насыя-
лар берилип жатат. 

«Кепилдик фонду» ААК менен кызматташуунун алкагында насыя берүү 

Финансы каражаттарын алууну жеңилдетүү 
аркылуу чакан жана орто бизнести өнүктүрүү 
жана колдоо максатында Банк 2016-жылдан 
бери “Кепилдик фонду” ААК менен кызмат-
ташып келет. Кыргызстанда жакшы бизнес 
потенциалы бар көптөгөн ишкерлердин 
күрөө камсыздоосу чектелүү болгондук-
тан бизнесин өнүктүрүү үчүн финансылык 
ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгү чектелген. 
Макулдашуунун алкагында Кепилдик фонду 
күрөө камсыздоосу жетишпеген учурда 
ишкерге насыянын зарыл суммасынын бир 
бөлүгүнө кепилдик берет. 

Кепилдик фондунун кепилдиктерди 
берүүдөгү артыкчылыктуу багыттары 
төмөнкүлөр: айыл чарба продукцияла-
рын өндүрүү жана кайра иштетүү (өсүмдүк 
өстүрүү, мөмө-жемиш жана жашылча кла-
стерлери, эт-сүт тармагы, балык чарбасы), 
өнөр жайы (тигүү жана текстиль тармагы, 

курулуш материалдарын өндүрүү), кызмат 
көрсөтүү чөйрөсүндө – туризмди өнүктүрүү, 
экспорт, медициналык кызматтар, транс-
порттук-логистикалык кызматтар, экспортко 
багытталган жана импортту алмаштыруучу 
ишканалар. Мында аялдардын жеке ишкер-
лигине өтө чоң көңүл буруларын белгилей 
кетиш керек. 

2019-жылдын натыйжасы боюнча Банк “Кеп-
илдик фонду” ААКнан бир нече сыйлык-
тарды алды:

“Мыкты банк” аталмасында – Банк 3-орунга 
ээ болгон; 

Облустар боюнча “Мыкты филиал” атал-
масында Банктын Талас облусундагы жана 
Ош шаарындагы бөлүмдөрү сыйлыктарга ээ 
болушкан. 
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Эл аралык Ислам соода-финансылык корпорациясынын (мындан ары ЭИСФК) же 
International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)** соода каржылоо линиясы боюнча 
каржылоо. 

2019-жылдын 14-майы КЫРГЫЗСТАН Банкы 
менен Эл аралык Ислам соода-финансы корпо-
рациясы 2 млн. АКШ доллары өлчөмүндө соода 
каржылоосу линиясын ачуу тууралуу макулда-
шууга кол коюшкан. 

Каржылоо линиясы ишкер-импорттоочуларга 
товарларды ЭИСФК аркылуу төлөмдү мөөнөтүн 
кийинкиге жылдыруу менен сатып алууга мүм-
күнчүлүк түзөт. Бул товарларды сатып алууга 
жүгүртүүдөн өздүк каражаттарды башкага 
бурууну каалабаган компаниялар үчүн жакшы 
вариант. Товар үчүн жеткирип берүүчүгө Мура-
баха келишими* боюнча ЭИСФК төлөм жүр-

гүзөт, мөөнөтү аяктаганда компания ЭИСФКна 
карызды ЭИСФК тарабынан аныкталган кошмо 
баа менен товардын сатып алуу наркындагы 
өлчөмдө кайтарат. Банкка компания ЭИСФК 
пайдасына банк кепилдигин берүү үчүн комис-
сияны төлөйт, ошентип Банк өзүнө компани-
янын товар үчүн каражаттарды өз убагында 
төлөп жабуу үчүн милдеттерин алат. 

Программа ислам каржылоо принциптери 
боюнча товарларды сатып алуу боюнча тышкы 
жана ички соода бүтүмдөрүн каржылоодо 
ишкер-импорттоочуларга көмөктөшүүгө мүм-
күнчүлүк түзөт. 

* Мурабаха келишими – бул кардардын өтүнмөсү боюнча ЭИСФК тарабынан алынган товарларды сатуу боюнча бүтүм. 
ЭИСФК товарларды сатуу баасы тараптар менен сатып алуу баасынын жана тараптар макулдашылган кошмо баасынын 
келишиминин суммасы катары аныкталат.

** Эл аралык Ислам соода-финансылык корпорациясынын Ислам өнүктүрүү банкынын тобунун курамындагы уюм болуп 
саналат S&P, Fitch жана Moodỳ s тарабынан ыйгарылган “ААА” рейтинги менен, 2008-жылдын январында дүйнө жүзү 
боюнча адамдардын экономикалык абалын жана жашоосун жакшыртуу үчүн сооданы илгерилөө максатында түзүлгөн. 
ЭИСФК негизги милдети – Ислам кызматташуу уюмунун мүчө өлкөлөрү арасында соода-сатыкты өбөлгөлөө. Корпорация 
соода каржылоосуна жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда компанияларга жардам берет, ошондой эле дүйнө рыногунда 
ийгиликтүү атаандашуу үчүн соода дараметин жогорулатууда компанияларга көмөктөшүп келет. 2017-жылы Moodỳ s 
алгачкы жолу ЭСИФКга «А1/Р-1» - Туруктуу рейтингин ыйгарган. Корпорация тууралуу толук маалымат төмөнкү сайтта 
берилген: https://www.itfc-idb.org/

Керектөө секторун насыялоо 

Азыркы учурда керектөө насыялоо сектору-
нун туруктуу өнүгүү тенденциясы байкалууда. 
Кыргыз Республикасынын бардык банктары 
керектөө насыялары боюнча өнүмдөр ката-
рын кеңейтүүдө. Анын ичинде эмгек акы 
долбоорлору алкагында насыя үлүштөрү тез 
өсүүдө. “КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” 
ААКсы керектөө насыяларынын үлүшүнүн 
өсүү көрсөткүчтөрү боюнча алдыңкы банктар-
дын бири болуп саналат. Банк арсеналында 
“Эмгек акы насыясы”, эмгек акы долбоорунун 
алкагында Овердрафт, “Бөлүп төлөө”, “Бир 
саат ичинде насыя” ж.б. сыяктуу бир катар 
жеткиликтүү жана жогору суроо-талабы менен 
насыя өнүмдөрүнө ээ. Банк Керектөөчүлүк кре-
диттерди оптимизациялоо, жөнөкөйлөштүрүү 
багытында иштер улантылууда. Банк насыяны 
берүү жол-жобосун оптимизациялоо боюнча 
туруктуу иштерди жүргүзүп келет, анын мак-
саты насыялоо процессин жөнөкөйлөтүүдө 
гана эмес, ошондой эле бул багытты насыя-
лоодо сапаттуу өнүктүрүү үчүн шарттарды 
түзүүдө жатат. Банк туруктуу негизде керектөө 
насыяларынын санын жана суммасын жогору-
латуу боюнча максатты алдына коюп келет. 
Бул максатты аткаруу үчүн Банк өнөктөштүк 

тармагын кеңейтип, ар кайсы акцияларды 
өткөрүп турат жана жаңы технологияларды 
киргизип келүүдө. 

2019-жылы Банк мобилдүүлүктү, ыкчамдуу-
лукту жана кардарлар үчүн ыңгайлуулукту 
талап кылган учурдагы талаптарга жооп бер-
ген керектөөчүлүк насыялоо жаатында бир 
нече перспективдүү долбоорлорду ишке ашы-
рган. Алдыңкы долбоорлордун бири - жаңы 
насыя өнүмүн “Онлайн насыяны” иштеп чыгуу. 
Бул өнүмдүн алкагында насыялар аралык-
тан «MBank Online» кызматы аркылуу, кардар 
Банкка келбестен, кайсы бир келишимдерге 
кол койбостон жана Банкка документтерди 
тапшырбастан эле берилет. Эмгек акы долбо-
орунун алкагында Банкта тейленген «MBank 
Online» кызматынын идентификацияланган 
колдонуучулары 5000 сомдон 15 000 сомго 
чейин эң кыска мөөнөттө насыя алуу мүмкүн-
чүлүгүнө ээ болушту, ал үчүн аларга кызматта 
авторизацияланып, насыяны алууга өтүнмөнү 
калтыруу гана жетиштүү. 

Насыя берүү процессин жеңилдетүү үчүн 
Банк 2019-жылы “Насыя конвейери” долбоо-
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Кредиттөө

Маалыматтык коопсуздук маалыматтык-
коммуникациялык технологиялардын эң 
маанилүү аспекти. Коргоонун эң жаңы 
системаларын колдонуу менен Банк 
бардык берилген маалыматтардын тышкы 
да, ички да коркунучтардан толук кандуу 
корголушун камсыз кылат. Ар бир транзакция 
алдамчылык аракеттерди аныктоо предметине 
адистештирилген анти-фрод системасы менен 
анализденет, ал эми аралыктан банк тейлөө 
системасы жана веб-ресурстары хакердик кол 
салуулардан заманбап коргоо менен жуп болуп 
иштешет. Next Generation Firewall, Web Application 
Firewall, Data Loss Prevention ж.б. сыяктуу күчтүү 
комплекстер Банк үчүн өзгөчө бир комплекстер 

эмес, алар туруктуу түрдө эл аралык даярдоо борборлорунда билим деңгээлин жогорулатып турган 
маалымат коопсуздугу жана маалымат технологиялары бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин күнүмдүк 
иштеринде колдонулуп келет.

2019 – жыл үчүн:

- Борбордук өзөктүк сегментациясын толук алмаштыруу менен Банктын эсептөөчү кубаттары 
жогорулатылды 

- Иштебей калышына каршы жогору корголушуна багытталган иш-чаралардын комплекси жүргүзүлдү 
- Бардык негизги коргоо системалары эң алдыңкы маалыматты коргоо технологияларын колдонуу 

менен өз убагында актуалдуу жаңыланууларга которулду 
- «А» (мыкты) жана «А+» (максималдуу) коргоо класстарына чейин веб-ресурстарын мыктылоо жана 

колдоо

Маалымат технологиялары жана коопсуздук

Маалыматтык 
коопсуздук бөлүмүнүн 
начальниги 
Батырбек Абдрашитов

рунун алкагында өздүк мобилдик тиркемени 
түзүү боюнча пландарын ишке ашырган. 
“Насыя конвейери” долбоорун ишке ашыруу 
үчүн Банк программалык камсыздоону иштеп 
чыгуу жаатында эң мыкты адистерди тарткан. 
Мындай тиркемени түзүү менен насыялоо 
бөлүмдөрүнүн кызматкерлери арызды жол-жо-

боштуруу учурунда физикалык жайгашкан 
жерине карабастан насыяга арызды жол-жо-
боштурууга жана насыяны берүү тууралуу 
акыркы чечимди алууга мүмкүндүк алышты, 
анткени тиркеме менен иштөө үчүн колунда 
смартфон же планшет, ошондой эле мобилдик 
интернет болгону жетиштүү. 

«Мамлекеттик ипотекалык компания» ААК менен кызматташуунун алкагында насыялоо 

2016-жылдын 11-мартында “Мамлекеттик ипо-
текалык компания” ААК менен “КЫРГЫЗСТАН 
коммерциялык банкы” ААКнын ортосунда 
кызматташтык жөнүндө Башкы макулдашууга 
кол коюлган. Кызматташуу мезгили ичинде 
2019-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча 
турак жай сатып алууга жана курууга 700дөн 
ашуун насыя берилди, алардын жалпы сум-
масы 820,0 млн сомду түздү.

2019-жылдын 1-августунда Банк менен “Мам-
лекеттик ипотекалык компания” ААК ара-
сында Каражаттарды өткөрүп берүү тууралуу 

макулдашууга кол коюлган. Макулдашуунун 
алкагында Банк KfW немис банкынын кара-
жаттарынан Турак жайды каржылоо про-
граммасына катышуучусу болуп калды. Дол-
боордун маңызы Кыргыз Республикасынын 
калктын социалдык корголбогон катмарла-
рына өз турак жайын сатып алуу үчүн жеңил-
детилген пайыз чендери менен ипотекалык 
насыяларды берүүдө жатат. Программанын 
алкагында Банкка 3 000 000 евро өлчөмүндө 
лимит ачылган. Программа боюнча насыя-
ларды берүү 2020-жылдын экинчи кварта-
лында башталат. 

Маалыматтык технологиялар жана коопсуздук

Техникалык жана 
тармактык коштоо 
бөлүмүнүн начальниги  
Эмиль Жакыбалиев
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Маалыматтык технологиялар жана коопсуздук

Чет өлкөлүк валюта операцияларынан түшкөн кирешенин 
өзгөрүү динамикасы (млн сом менен)

“КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ААК жергиликтүү жана чет 
өлкөлүк банктар менен FX-бүтүмдөрдү жана банкноттук операцияларды 
активдүү жүргүзүүдө.

2019-жылдын натыйжалары боюнча Банк Кыргыз Республикасынын бан-
ктары арасында чет өлкөлүк валюталар менен операциялардан киреше-
лер боюнча экинчи орунду ээледи. 

Казыналык операциялар

Казыналык операциялар
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Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган 
кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү

“КЫРГЫЗСТАН коммер-
циялык банкы” ААК 
терроризмди каржы-
лоого жана кылмыш 
жолу менен алынган 
кирешелерди легали-
зациялоого (адалдоого) 
каршы аракеттенүү 
боюнча ички көзөмөл 
системасын күчөтүүнү 
уюштурууга багыттал-
ган керектүү иш-аракет-
терди көрүп жатат жана 
мыктылап келет. 

Банк ишкердик беделин жана киреше булагын 
тийиштүү текшерүү алардын укук ченемдүүлүгүн 
жана ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугун ыраста-

ган кардарлар менен гана ишкердик мамиле-
лерди курууга умтулат, бул негиз салуу прин-
циптеринин бири. Банк кызматкерлерге шектүү 
операциялардын аныктоого жана аларга карата 
колдонуудагы КРнын мыйзамдарына ылайык 
чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн тийиштүү 
жол-жоболорду иштеп чыккан. Жол-жоболордо 
Банктын фронт-офисинен жетекчилигине чейин 
бардык кызматкерлердин аракети сүрөттөлгөн. 

Банк коррупция же акча каражаттарынын изин 
жашыруу менен байланыштуу кайсы бир опера-
цияларды (бүтүмдөрдү) ишке ашыруунун эч кан-
дай түрдө кабыл албайт, шектүү операцияларды 
жүргүзүүгө жол бербөөгө жана “саламаттуу” банк 
ишмердүүлүгүн ишке ашырууга умтулат. 

Комплаенс-контролдоо 
кызматынын 
начальниги  
Назгуль Мадярова

Казыналыктын 
директору  
Эмиль Доталиев
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Корреспондент-банктар:

“КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ААК жакынкы жана алыскы чет 
өлкөлөрдө оптималдуу корреспонденттик тармакты колдоого чоң көңүл 
бөлөт жана эл аралык банк операциялар рыногунун жигердүү катышуу-
чусу болуп саналат. 

Банк SWIFT системасы боюнча эл аралык төлөмдөрдү жүргүзүүдөгү кар-
дарлардын керектөөлөрүн эске алып, дайыма чет өлкөлүк банктар менен 
корреспонденттик мамилелерди түзүү боюнча иш алып барат.

Бүгүнкү күндө Банк тарабынан Европанын, Азиянын жана КМШ 
өлкөлөрүнүн ири банктары менен корреспонденттик мамилелер түзүлдү. 

Корреспонденттик мамилелер

Корреспонденттик мамилелер

Австрия

Китай

Китай

Южная Корея

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Казахстан

Казахстан

Raiffeisen Bank International AG

Bank of China

Agricultural Bank of China 
(XinJiang Nongken Branch)

Kookmin bank

ПАО Сбербанк России

ПАО Альфа Банк

ПАО Банк ВТБ

ПАО Транскапиталбанк

ПАО Промсвязьбанк

АО КИВИ Банк

АО Народный Банк Казахстана

АО Банк ЦентрКредит

Эл аралык банк 
операциялары 
бөлүмүнүн начальниги 
Анара Токочева
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Банк өзүнүн кардар-
ларына ыңгайлуу 
болушу үчүн эсеп 
ачпастан жалпы 
дүйнө жүзүнө акча 
которуу кызматын 
көрсөтөт. 

Банк 7 система боюнча 
иштейт: Western 
Union, Contact, Золо-
тая Корона, Юни-
стрим, MoneyGram, 
Ria, ошондой эле 
«Аргымак» локалдык 

система боюнча.

Банк кардарларына ыңгайлуу шарттарды 
түзүү, монетизациялоо позициясынан кызы-
кдар жактарды көбүрөөк тартуу жана респу-
бликанын эң алыс жайгашкан аймактарына 
финансылык кирүү максатында электрондук 
акчаны, мобилдик тиркемени жана банк 

карталарын колдонуу менен эл аралык акча 
которуулар системалары боюнча көбүрөөк 
кызматтарды киргизүүнү пландап жатат. 

Кыргызстандын банктары тарабынан эми-
тирленген Visa жана Элкарт банк картала-
рынын эсебине акча которуулар долбоору 
ийгиликтүү иштөөдө.

Банк келерки жылдары да кардарлар үчүн 
кызыктуу, пайдалуу кызмат көрсөтүүлөрдү 
жана тейлөөнү сунуштаган жаңы эл ара-
лык акча которуу системаларын киргизүүгө 
басым жасайт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-
нын “Кыргыз Республикасында акча кото-
руулар системасы боюнча которууларды 
жүзөгө ашыруу эрежелеринин” жаңы 
талаптарына ылайык эл аралык акча кото-
руу системасындагы тобокелдиктерди кон-
тролдоо иши күчөтүлгөнүн белгилеп кетүү 
керек.

Акча которуулар

Акча которуулар

Акча которуулар 
системалары 
бөлүмүнүн начальниги  
Роза Абдылдаева

Акча которуу тутумдары
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“КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ААК персоналды өзүнүн эң башкы 
активи жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизи катары карайт. 
Банк өзүнүн Стратегиясын жүзөгө ашырууну камсыздоо жана кызмат-
керлердин өздүк дараметин өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү менен 
адам капиталын башкарат. 

Персонал жөнүндө жалпы маалыматтар

2019 – жыл үчүн Банктын персоналынын штаттык саны 1101 бирдикти 
түзгөн. 

Адам ресурстары
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2019-жыл үчүн жашы боюнча бөлгөндө 
Банк кызматкерлеринин санынын курамы 

2019жыл үчүн маалыматтар боюнча Банкта 
иш стажы боюнча Банк кызматкерлеринин саны 

Персоналдын санынын өсүү динамикасы (2015-2019 - жылдары)

Персонал менен иш алып 
баруу жана өнүктүрүү 
департаментинин 
директору  
Нурзана Джакыпбекова
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Тандап алуу жана ыңгайлаштыруу 

“КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ААКна 
персоналды тандап алуу кызмат орунда-
рынын түйүндүү эки сегменти боюнча жүр-
гүзүлөт: адистер жана жетекчилер. Банк 
өнүктүрүүгө өз салымын кошо ала турган 
таланттуу адамдарды тандап алууга умтулат. 
Адистердин кызмат орундарына Банк негизи-
нен тышкы талапкерлерди тартат. Жетектөөчү 
кызмат орундарына кызматчыларды тандап 
алууда ички талапкерлерге артыкчылык бери-
лет. Тышкы рыноктон сейрек кездешүүчү жана 
уникалдуу адистер гана ишке тартылат. 

Талапкерлерди тандоонун жана баалоонун 
алкагында ар кандай баалоо процедуралары, 
анын ичинде жөндөмдүүлүк тесттери, жекече 
суроолор, интервью, кесипкөй кейстер да кол-
донулат. 

Банк жаштарды тартууга жана өнүктүрүүгө чоң 
көңүл бөлөт. Жыл сайын Банкта жогорку окуу 
жайларынын жана кесиптик орто окуу жайлары-
нын 50дөн ашык студенттери практикадан жана 
такшалуудан өтүшөт. 2019-жылы ири жогорку 
окуу жайлары менен кызматкерлерди финан-

сылык сабаттуулукка, банк ишине окутуу жана 
студенттердин кийинки жумушка орношушу 
менен практикадан өтүшү боюнча биргеликте 
иш алып баруу жөнүндө келишимдер түзүлдү. 

2019-жылы тандап алуу процедураларынын 
алкагында 150гө жакын жаңы адистер жана 
жетекчилер “КЫРГЫЗСТАН коммерциялык 
банкы” ААКна жумушка кабыл алынды, бар-
дыгы 1181 талапкер каралып, тестирлөөдөн 
өттү. 

Банктын насаатчылык жаңы стандарттары-
нын негизинде жаңыдан алынган кызматчы-
лардын жаңы чөйрөдө тез жана сапаттуу өз 
ишин алып кетүүсүнө көмөк көрсөтүлөт.

Банкта бардык жаңы келген кызматкерлер 
үчүн “Банкка кош келиңиз” ыңгайлашты-
руу программасы иштейт, окутуу семинар-
лары, практикалык сабактар, материалды 
өздөштүрүүсүнө сынактар өткөрүлөт. Жаңы 
кызматкерлерге ошондой эле кесиптеш-наса-
атчы жалпы колдоо көрсөтүп, командага ара-
лашып кетүүсүнө көмөктөшөт.

Окутуу жана өнүктүрүү

“КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ААК пер-
соналдын бардык максаттуу топторун систе-
малуу окутууга жана өнүктүрүүгө абдан көңүл 
бурат. Бул максатта Банк бизнестин талаптары-
нын негизинде иштелип чыккан жана Банктын 
корпоративдик компетенцияларын эске алган 
түрдүү форматтагы уникалдуу комплекстүү 
окутуу программаларын жүргүзүп турат, 
ошондой эле иш процессинде өз алдынча өнү-
гүү үчүн шарттарды камсыз кылат.
Стандарттуу окутуу модели беш компетенци-
яны камтыйт:

• Кардарга багытталгандык – кардарлардын 
керектөөсүн терең түшүнүү жана ише-
нимдүү, узак мөөнөттүү алакаларды түзүү. 
Өлкөнүн бардык аймактарында жогорку 
сапаттагы тейлөөнү камсыз кылуу 

• Көйгөйлөрдү чечүү жана ой жүгүртүү систе-
малуулугу – көйгөйлөрдү чече билгендиги, 
системалуу жана сын-пикир ой жүгүртүү 
жөндөмдүүлүгү, ийкемдүүлүк, стресске 
туруктуулук. 

• Жыйынтыктарды башкаруу жана жоопкер-
чилик - жыйынтыкка жетүү жөндөмдүүлүгү, 
жаңы идеяларды түзүү жана аны атаан-
даштыкка жөндөмдүү өнүмгө же кызмат 
көрсөтүүгө чейин өркүндөтүү. 

• Жаңычылдык – тренддерди жана техноло-
гияларды өнүктүрүүгө катышуу, үйрөнүүгө 
умтулуу, ой жүгүртүүнүн ар түрдүү модел-
дерин колдоо, дайыма өркүндөп турууга 
умтулуу;

• Командалык духту өнүктүрүү жана кыз-
матташуу – кесиптештери менен өз ара иш 
алып баруу жана команда түзүү, ачык диа-
лог жүргүзүү, насаатчылыкты жана коман-
дада биргеликте иш жүргүзүүнү колдоо.

Компетенциялардын бул модели 2018-жылы 
Банктын артыкчылыктуу багыттарынын бири 
болуп, окутуу жана өркүндөтүү менен катар 
тандоо, баалоо жана HR-циклдин башка эле-
менттерин дагы камтыды. Жетекчилер жана 
адистер үчүн окутуу программаларынын 
көпчүлүгү адистештирилген кесипкөй билим-
дерди жана көндүмдөрдү алууга багытталган. 
Банкта көп сандаган өзгөрүүлөр болуп турат 
жана албетте, HR мындай өзгөрүүлөрдү коштоп 
турушу зарыл. 

Ошентип, 2019-жылы окуудан 2295 кызматкер 
өттү, алардын ичинен ички окуудан 1777 кыз-
маткер жана тышкы окуудан 518 кызматкер 
өттү. 

Адам ресурстары
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“КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ачык акционердик коомунун акци-
онерлерине жана Директорлор кеңешине:

Финансылык отчеттуулукка жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары 
боюнча корутунду

Пикир

Биз “КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” 
ачык акционердик коомунун (мындан 
ары  – Банк) 2019 жылдын 31-декабрына 
карата финансылык абалы тууралуу 
отчёттон, пайдалар же чыгашалар туура-
луу жана башка жыйынды кирешелер туу-
ралуу отчёттон, көрсөтүлгөн датада аяк-
таган бир жыл ичинде өздүк капиталдагы 
өзгөрүүлөр жана акча каражаттарынын 
кыймылы тууралуу отчёттон, ошондой 
эле финансылык отчётко, эсепке алуу сая-
сатынын негизги жоболоруна жасалган 
кыска серепти кошкондо, берилген түшүн-
дүрмөлөрдөн турган, Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкынын талаптарына 
ылайык даярдалган финансылык отчет-
туулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча тиркел-
ген финансылык отчеттуулук Банктын 
2019-жылдын 31 декабрына карата бар-
дык олуттуу мамилелерде финансылык 
абалын, ошондой эле Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкынын (мындан ары 
“КРУБ”) талаптарына ылайык, көрсөтүлгөн 
датада аяктаган бир жыл ичинде анын 
финансылык жыйынтыктарын жана акча 
каражаттарынын кыймылын ишенимдүү 
чагылдырат.

Пикир билдирүү үчүн негиздеме

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарт-
тарына (“АЭС”) ылайык жүргүздүк. Бул 
стандарттарга ылайык биздин милдет-
тенмелерибиз корутундунун “Финансы-
лык отчеттуулукка аудит үчүн аудитордун 
жоопкерчилиги” бөлүгүндө көрсөтүлгөн. 
Биз Кыргыз Республикасында финансы-
лык отчеттуулукка аудит жүргүзүүдө кол-
донулган этикалык талаптарга ылайык 
Банкка көз каранды эмеспиз. Ошондой эле 
биз ушул талаптарга ылайык башка этика-
лык милдеттенмелерди да аткардык. Биз 
пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү 
жана талаптагыдай аудитордук далил-
дерди алдык деп эсептейбиз.

Маанилүү жагдайлар – эсепке алуу 
принциптери

Биз көңүлдү колдонулган финансылык 
отчеттуулукту даярдоо принциптерин 
чагылдырган 2 тиркемеге бурабыз. Финан-
сылык отчеттуулук Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкынын талаптарын 
аткаруу жана ага тапшыруу үчүн даярдал-
ган. Демек бул финансылык отчеттуулук 
башка максаттарда колдонууга жарабай 
калышы мүмкүн. Биз бул маселе менен 
байланыштуу модификацияланган пикир 
билдирбейбиз. 

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН КОРУТУНДУСУ

Көз карандысыз аудитордун корутундусу

«Эрнст энд Янг Аудит» ЖЧК
Абдрахманова көч., 191, 

720040, Бишкек ш.
Кыргыз Республикасы
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Көз карандысыз аудитордун корутундусу

Башка маалыматтар 

Банктын КРУБ талаптарына ылайык 
даярдалган 2018-жыл үчүн финансылык 
отчеттуулугунун аудити башка аудитор 
тарабынан жүргүзүлгөн, ал бул 
отчеттуулук тууралуу 2019-жылдын 
15-мартында модификацияланбаган 
пикирин билдирген. 

Финансылык отчеттуулук үчүн 
жетекчиликтин жана Директорлор 
кеңешинин жоопкерчилиги

Жетекчилик финансылык отчеттуулукту 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-
нын талаптарына ылайык даярдоо жана 
жетекчилик финансылык отчеттуулукту 
түзүү үчүн зарыл деп эсептеген, кара ниет 
иш-аракеттердин же каталардын натый-
жасында олуттуу бурмалоолор болбогон 
ички көзөмөл үчүн жоопкерчилик алат. 

Финансылык отчеттуулукту даярдоодо 
жетекчилик Банктын ишин үзгүлтүксүз 
улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, 
ишмердүүлүктүн үзгүлтүккө учурабашына 
тиешелүү маалыматтарды тийиштүү учур-
ларда ачыктоо үчүн жана жетекчилик-
тин Банкты жоюу, анын ишин токтотуу 
ниети болгон же мындай аракеттердин 
иш жүзүндөгү альтернативасы болбогон 
учурларды кошпогондо, ишмердүүлүктүн 
үзгүлтүккө учурабашы тууралуу болжол-
дун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн 
жооп берет.

Директорлор кеңеши Банктын финансы-
лык отчеттуулугун даярдоону көзөмөлдөө 
үчүн жооп беришет.

Финансылык отчеттуулукка 
жүргүзүлгөн аудит үчүн аудитордун 
жоопкерчилиги

Биздин максаттар – финансылык 
отчеттуулукта жана биздин пикирибизди 
чагылдырган аудитордук корутундуда 
кара ниет иш-аракеттердин же каталардын 
натыйжасында олуттуу бурмалоолор 
камтылган эмес деген акылга сыярлык 

ишеничке ээ болуу. Акылга сыярлык 
ишенич – бул ишеничтин жогорку 
даражасы, бирок ал Аудиттин эл аралык 
стандарттарына ылайык өткөрүлгөн аудит 
дайыма эле олуттуу бурмалоолорду таап 
чыгарына кепилдик бербейт. Бурмалоолор 
кара ниет иш-аракеттердин же 
каталардын натыйжасы болушу мүмкүн. 
Эгерде алар өз-өзүнчө же жыйындысында 
колдонуучулардын финансылык 
отчеттуулуктун негизинде кабыл алынган 
экономикалык чечимдерине таасирин 
тийгизе алат деген жүйөлүү божомол бар 
болсо, анда алар олуттуу деп эсептелет.

Аудиттин эл аралык стандарттарына 
ылайык өткөрүлгөн аудиттин алкагында 
биз кесипкөй ой пикирди колдонобуз жана 
аудит жүргүзүлгөн мезгил бою кесипкөй 
скептицизмди сактайбыз. Мындан тыш-
кары биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

 кара ниет иш-аракеттердин же каталар-
дын натыйжасында финансылык отчет-
туулукта орун алган олуттуу бурмалоо-
лорду аныктап, анын тобокелдиктерин 
баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп 
катары аудитордук жол-жоболорду 
иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; өз 
пикирибизди билдирүү үчүн жетиштүү 
жана талаптагыдай аудитордук далил-
дерди алабыз. Каталардын натыйжа-
сында олуттуу бурмалоолорду таппай 
калуу тобокелдигине караганда кара 
ниет иш-аракеттердин натыйжасында 
олуттуу бурмалоолорду таппай калуу 
тобокелдиги жогору, себеби кара ниет 
иш-аракеттер өзүнө көмүскө бүтүмдү, 
жасалмачылыкты, билип туруп өткөрүп 
жиберүүнү, учурдагы ички көзөмөл 
системасын буйтап өтүп маалыматты 
же иш-аракеттерди бурмалап берүүнү 
камтышы мүмкүн;

 жагдайларга шайкеш келген аудитор-
дук жол-жоболорду иштеп чыгуу мак-
сатында аудит үчүн маанилүү болгон 
ички көзөмөл түшүнүгүн алабыз. Бирок 
мында Банктын ички көзөмөл систе-
масынын эффективдүүлүгү тууралуу 
пикир билдирүү максатын көздөбөй-
бүз; 
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Көз карандысыз аудитордун корутундусу

 колдонулган эсепке алуу саясатынын 
талаптагыдай мүнөзүнө жана жетекчи-
лик тарабынан эсептелген баалоо маа-
нилеринин негиздүүлүгүнө, тийиштүү 
маалыматтын ачыкталганына баа бере-
биз;

 жетекчиликтин ишмердүүлүктүн үзгүл-
түккө учурабашы тууралуу божомолду 
колдонгонунун укук ченемдүүлүгү туу-
ралуу тыянак жасайбыз. Ал эми алынган 
аудитордук далилдердин негизинде – 
Банктын ишин үзгүлтүксүз улантуу жөн-
дөмдүүлүгүнө карата олуттуу шек сано-
олорду пайда кылышы мүмкүн болгон 
окуяларга же шарттарга байланыштуу 
олуттуу аныксыздык бар болгону туу-
ралуу тыянак чыгарабыз. Эгерде биз 
олуттуу аныксыздык бар болгону туу-
ралуу тыянакка келсек, биз өзүбүздүн 
аудитордук корутундубузда финан-
сылык отчеттуулуктагы маалыматты 
тийиштүү түрдө ачыктоого көңүлдү 
бурушубуз керек, же талаптагыдай 
ачылбаган учурда пикирди модифика-

циялашыбыз керек болот. Биздин тыя-
нактар аудитордук корутунду күнүнө 
чейин алынган аудитордук далилдерге 
негизделет. Бирок келечектеги окуялар 
же шарттар Банктын өз ишин үзгүл-
түксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жого-
туп алуусуна алып келиши ыктымал;

 жалпысынан финансылык отчеттуу-
лукту тапшырууга, маалыматты ачы-
ктоону, ошондой эле анын негизинде 
жаткан операциялар менен окуялар-
дын ишенимдүүлүгүн камсыздоону 
кошкондо, анын түзүлүшүнө жана маз-
мунуна баалоо жүргүзөбүз. 

Биз Директорлор кеңеши менен пландал-
ган аудиттин көлөмү жана мөөнөттөрү 
тууралуу, ошондой эле аудиттин натый-
жасы боюнча олуттуу эскертүүлөр туура-
луу, анын ичинде аудиттин жүрүшүндө 
аныкталган ички көзөмөл системасын-
дагы маанилүү кемчиликтер жөнүндө 
кабардар кылып, маалыматтык өз ара ара-
кеттешүүнү ишке ашырабыз. 

Пол Кон
Аудит боюнча өнөктөш
«Эрнст энд Янг Аудит» ЖЧКсы 
Башкы директор 

Аудитордун квалификациялык тастыктамасы: 
серия A № 0366, каттоо номуру № 0446 
2018-жылдын 22-октябрында берилген 
Аудитордук ишмердүүлүктү ишке ашырууга 
лицензия: серия А № 0036, каттоо номуру 
№ 0065, 20-февраль 2010-жылы берилди, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө 
мамлекеттик кызматы тарабынан 

720011, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 191

31 - март 2020-жыл 
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Финансылык абал тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2019-жылдын 31-декабрына карата  
финансылык абалы тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан кол коюлду жана чыгарууга бекитилди:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Эскертүүлөр 2019-жылдын 
31-декабры

2018-жылдын 
31-декабры

АКТИВДЕР

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 5 3,167,224 3,067,081
Финансы мекемелериндеги каражаттар 6 420,095 271,040
Жалгашма финансы активдери 7 17,274 454
Кардарларга берилген насыялар 8 6,728,321 6,196,383
Инвестициялык баалуу кагаздар 9 1,326,269 2,012,812
Негизги каражаттар 10 475,025 389,353
Материалдык эмес активдер 11 189,044 171,500
Башка активдер 12 391,346 499,908

БАРДЫК АКТИВДЕР 12,714,598 12,608,531

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

Милдеттенмелер 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алдындагы карыз 13 428,236 660,354
Финансылык мекемелердин каражаттары 14 456,469 334,727
Жалгашма финансы милдеттенмелери 7 18,423 –
Кардарлардын каражаттары 15 8,359,576 8,223,197
Ижара боюнча милдеттенмелер 3 105,868 –
Башка зайым каражаттары 16 1,341,147 1,455,395
«Репо» келишимдери – 110,217

Пайдага салык боюнча учурдагы милдеттенмелер 443 1,350

Пайдага салык боюнча кийинкиге калтырылган 
милдеттенмелер 21 14,455 15,555

Башка милдеттенмелер 12 230,202 293,147

БАРДЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 10,954,819 11,093,942

ӨЗДҮК КАПИТАЛ

Уставдык капитал 17 1,301,658 1,301,658

Бөлүштүрүлбөгөн пайда 458,121 212,931

БАРДЫГЫ ӨЗДҮК КАПИТАЛ 1,759,779 1,514,589

БАРДЫГЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА ӨЗДҮК КАПИТАЛ 12,714,598 12,608,531
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Пайда, чыгым жана жыйынды киреше тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2019-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги пайда, 
чыгым жана жыйынды киреше тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан кол коюлду жана чыгарууга бекитилди:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Эскертүүлөр 2019-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

2018-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

Натыйжалуу пайыздык чендик колдонуу менен эсептелген 
пайыздык кирешелер 18 1,311,444 1,193,639

Башка пайыздык кирешелер 18 836 –
Пайыздык чыгашалар 18 (384,197) (414,165)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ 928,083 779,474

Насыя чыгашалары боюнча кирешелер 8 72,980 10,415

НАСЫЯ ЧЫГАШАЛАРЫ БОЮНЧА КИРЕШЕЛЕРДЕН 
КИЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ 1,001,063 789,889

Комиссиялык кирешелер 19 372,148 393,003
Комиссиялык чыгымдар 19 (86,924) (49,112)
Киреше же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган 
финансылык куралдар боюнча накта пайдалар 23,195 2,258

Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча таза 
кирешелер /(чыгымдар):
- соода операциялары 153,742 214,282
- валюталык статьяларды кайра баалоо 40,729 (17,938)
Башка кирешелер 3,518 5,399

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР 506,408 547,892

Административдик жана операциялык чыгымдар 20 (1,222,115) (1,121,872)
Нарксыздануудан жана резервдерди түзүүдөн башка (чыгымдар) 
/кирешелер (16,172) 9,882

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ЧЫГЫМДАР (1,238,287) (1,111,990)

ПАЙДА САЛЫГЫ БОЮНЧА ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИН ПАЙДА 269,184 225,791

Пайда салыгы боюнча чыгымдар 21 (23,994) (23,970)

БИР ЖЫЛ ҮЧҮН ПАЙДА 245,190 201,821

Башка жыйынды киреше – –

БИР ЖЫЛ ҮЧҮН БАРДЫК ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ 245,190 201,821
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Капиталда болгон өзгөрүүлөр тууралуу отчет 

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2019-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги капиталда 
болгон өзгөрүүлөр тууралуу отчет 
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан кол коюлду жана чыгарууга бекитилди:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Эскертүүлөр Уставдык
капитал

Бөлүштүрүл-
бөгөн пайда

Капитал 
жалпысынан

2017-жылдын 31-декабрына карата 1,126,356 186,418 1,312,774

Бир жыл үчүн жыйынды киреше − 201,821 201,821
Уставдык капиталдын жогорулашы 17 175,302 − 175,302
Жарыяланган дивиденддер 17 − (175,308) (175,308)

2018-жылдын 31-декабрына карата 1,301,658 212,931 1,514,589

Бир жыл үчүн жыйынды киреше − 245,190 245,190

2019-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА КАРАТА 1,301,658 458,121 1,759,779
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Акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2019-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги 
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан кол коюлду жана чыгарууга бекитилди:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Эскертүүлөр 2019-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

2018-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН АКЧА 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ

Алынган пайыздар 1,261,676 1,212,148
Төлөнүп берилген пайыздар (378,284) (413,109)
Алынган комиссиялык кирешелер 372,148 393,003
Төлөнгөн комиссиялык чыгымдар (87,067) (49,112)
Чет өлкөлүк валюта менен операциялар боюнча 
чыгымдарды алып салганда ишке ашырылган кирешелер 153,742 214,282

Киреше же чыгаша аркылуу адилеттүү нарк боюнча 
бааланган финансылык куралдар боюнча ишке ашырылган 
кирешелер 

24,798 733

Башка алынган кирешелер – 3,409
Төлөнгөн операциялык чыгымдар (1,031,004) (1,014,345)

Операциялык активдердин жана милдеттенмелеринин 
өзгөрүшүнө чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча 
каражаттарынын кыймылы 

316,009 347,009

Операциялык активдерди таза (жогорулатуу) /азайтуу 
Финансылык уюмдарда каражаттар (147,710) 22,908
Кардарларга насыялар (527,861) (279,404)
Башка активдер 215,273 67,560

Операциялык милдеттенмелерди таза (жогорулатуу) /азайтуу
«Репо» келишимдери (110,226) 110,217
Финансылык уюмдардын каражаттары 118,950 181,652
Кардарлардын каражаттары 129,917 372,045
Башка милдеттенмелер (82,291) (38,311)

Пайда салыгына чейин операциялык 
ишмердүүлүктөн таза акча агымдары (87,939) 783,676

Төлөнгөн пайда салыгы (26,001) (19,481)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча акча 
каражаттарын таза (чыгымдоо) /келип түшүшү (113,940) 764,195
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Акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» Ачык акционердик коому
2019-жылдын 31-декабры менен аяктаган жыл ичиндеги 
акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет
(кыргыз сому менен, миң)

Банк Башкармасынын атынан кол коюлду жана чыгарууга бекитилди:

_____________________
Н.Э.Илебаев мырза
Башкарма Төрагасы

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

_____________________
Э.Т.Дженбаева айым
Башкы бухгалтер

2020-жылдын 31-марты
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Эскертүүлөр 2019-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

2018-жылдын 
31-декабры 

менен аяктаган 
жыл ичинде

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ 

Инвестициялык баалуу кагаздарды төлөп жабуу 686,679 2,806,471
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу – (3,727,176)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди 
сатып алуу (111,399) (100,430)

Негизги каражаттарды сатуудан кирешелер – 2,840

Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча акча 
каражаттарын таза келип түшүшү / (чыгымдоо) 575,280 (1,018,295)

ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА 
КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ 

Башка зайым каражаттарынын келип түшүшү 27 223,666 475,973
Башка зайым каражаттарын төлөп жабуу 27 (337,042) (213,902)
КРУБдан каражаттардын келип түшүшү 27 55,000 389,080
КРУБдан каражаттарды төлөп жабуу 27 (285,987) (295,456)
Ижара боюнча милдеттенмелерди төлөп жабуу 3 (70,594) –
Төлөнгөн дивиденддер 17 (146) (336)
Финансылык ишмердүүлүк боюнча акча 
каражаттарын таза (чыгымдоо) /келип түшүшү (415,103) 355,359

Акча каражаттарына жана алардын эквиваленттерине 
алмашуу курстарынын өзгөрүшүнүн таасири 53,906 2,792

Акча каражаттарын жана алардын эквиваленттерин 
таза азайтуу 100,143 104,051

Жыл башына акча каражаттары жана алардын 
эквиваленттери 3,067,081 2,963,030

ЖЫЛДЫН АЯГЫНА АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН 
ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ 5 3,167,224 3,067,081






