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КЄЎЇЛ ЧОРДОНУНДА-С
амара айым, алгач акча кото-
руу системасы деген эмне эке-
нин, анын кандай тїрлєрї бар-
дыгын жана ал кандайча ишке 
ашырылаарын айтып берсеўиз?

- Акча которуу системасы – биринчи-
ден, коммерциялык банктардын бул си-
стеманын катышуучусу катары кардардан 
(жєнєтїїчїдєн) кабыл алынган акча кара-
жаты башка жерде кєрсєтїлгєн кардарга 
(алуучуга) тєлєнїп берїї шарты менен ка-
был алуусу. Акча которуулар системасы ар-
кылуу єлкє ичинде жана улуттук чек араны 
кесип єткєн акча которуулар жїргїзїлєт. 
Ошондуктан тєлєм системасын эки тїргє 
бєлїшєт: 

- Кыргыз Республикасынын коммерци-
ялык банктары єздєрї оператор болгон ло-
калдык системалар;

- операторлору юридикалык жактар - 
Кыргыз Республикасынын резиденттери 
эмес, кызмат провайдерлери болгон эл ара-
лык акча которуу системалары. 

Биздин єлкєдє акча каражаттарын 
тємєндєгї ыкмалар менен которсо болот:

- банктык эсеп ачуу менен – бул ык-
маны физикалык жактар менен бирге эле, 
юридикалык жактар, банктык эсеби ачыл-
ган ишкерлер да колдоно алышат. Бул эў 
коопсуз ыкма болуп саналат. Себеби акча 
жєнєтїїдє, алууда кардарлар толук иденти-
фикациядан єткєндїктєн кокус алдамчылык 
болсо акыркы акча алуучуну табууга болот;

- банктык тєлєм карталары аркылуу- 
бул банктык эсеп ачуу менен акчаларды ко-
торуу процедурасына окшош. Бирок акча 
которуу їчїн тєлєм картасынын тиешелїї 
реквизиттери колдонулат жана акчаны бан-
коматтардан жана накталай акча берїїчї 
пункттардан алса болот. Башкача айтканда, 
сиз єзїўїздїн картаўыздагы акча каражатын 
башка кишинин картасына которсоўуз болот. 

- банктык эсеп ачпай туруп, тактап 
айтканда, акча которуулар системасы ар-
кылуу - бирок бул ыкманы физикалык жак-
тар гана колдоно алышат. 

- банктык эсеп ачпай, почталык жана 
телеграфтык акча которуулардын жарда-
мы аркылуу – бул кызматты “Кыргыз почта-
сы” мамлекеттик ишканасы кєрсєтєт. 

Бїгїнкї кїндє эў кєп талап кылын-
ган ыкма бул банктык эсеп ачпай туруп 
эле акча каражаттарын которуу. Бул ак-
ча каражаттарын жєнєтїї, алуудагы про-
цедуранын жєнєкєйлєтїлгєнїнє жана ак-
ча которуу системаларынын тїрлєрїнїн 
кєбєйгєндїгїнє байланыштуу. Мисалы, 
єзїўїздїн туугандарыўызга акча которуу 
їчїн сиз алуучунун аты-жєнїн так билип, 
жаныўызда паспортуўуз болушу керек. Эгер 
сизге акча которулган болсо аны алыш їчїн 
сизде паспорт, контролдук номер жана сиз-
ге акча жєнєтїлгєн акча которуу система-
сынын аталышы болушу кажет. Акча ко-
торуу системасы аркылуу акча каражатын 
алуу, жєнєтїї процесстери кєп болсо 5-10 
мїнєттї алат жана айрым банктарыбыз бул 
кызматты дем алыш, майрам кїндєрї да 
сунушташат. Мындай системалардын опе-
раторлору да єз продукциясынын сапатын 
жакшыртып, “мезгил менен бирге кадам 
таштаганга” аракет кылышат. Мисалы, кар-
дар кассадагы кезекке убакытын коротпошу 
їчїн банк ага алуучунун картасы дегенди 
берет. Аны менен кардар кайсы убак болбо-
сун єзїнїн атына которулган акчаны ошол 
банктын банкоматтарынан же бул акча ко-
торуу системасынын тїрїн тейлеген банко-
маттар тїйїнїнєн алып алса болот. 

Бирок юридикалык жактардын, ишкер-
дик менен алектенген жарандардын орто-
сунда эсеп ачпай туруп акча которууга тыюу 
салынган. Физикалык жактардын ортосун-
да гана которууларга уруксат. Ошону менен 
бирге эле ар бир электрондук система ме-
нен иштєєдє коммерциялык банк эскерткен 
коопсуздук чараларын сактоо зарыл. Акча 
которуу арызына кол коердон мурун дайы-
ма андагы шарттарды жана коопсуздук эре-
желерин дыкат окуп чыгып, тарифтер ме-
нен таанышыўыздар. Кол коюу менен си-
лер бардык шарттар менен тарифтерге ма-
кул болосуўар. Эгер алдамчылык же кармала 
турган комиссия єлчємї боюнча дооматтар 
болуп калса акчаны артка кайтаруу єтє кый-
ын болуп калат.  

- А чек аралар аралык тєлємдєр система-
сы тууралуу эмне айта аласыз? Жалпысы-
нан кандай тїрлєрї бар, алар акча кото-
руу системаларынан эмнеси менен айыр-
маланат?     
- Чек аралар аралык тєлємдєр систе-

масынын жардамы менен банктар чек 
аралар аралык тєлємдєрдї жїргїзє алат 
(б.а. чет єлкєлєрдєгї тєлємдєр), ар кайсы 
єлкєлєрдїн финансы-кредиттик мекемеле-
ри менен корреспонденттик кызматташуу-
лардын негизинде финансылык жана фи-
нансылык эмес билдирїїлєрдї алат жана 
жєнєтє алат. Чек аралар аралык тєлємдєр 
коммерциялык банктар тарабынан SWIFT, 
Telex, Банк-Клиент сыяктуу системаларды 
колдонуу менен жїргїзїлєт. Тєлємдєрдї 
жїргїзїї їчїн системаны тандоо банк-
корреспонденттердин ортосундагы кели-
шимдик мамилелер менен аныкталат. Чет 
єлкєлїк єнєктєштєр менен болгон эл ара-
лык операцияларда банктар кєбїнесе SWIFT 
(society for worldwide interbank financial 
telecommunication) системасын жактыры-
шат. Анткени ал системанын бардык каты-
шуучулары стандарттык формадагы банктык 
маалыматты кїнї-тїнї жогорку ылдамдык-
та жогорку даражадагы коргоо менен берїї 
желесине кошулуу жана санкцияланбаган 
кирїїлєрдєн коргоо мїмкїнчїлїгї менен 
камсыз кылынат. Чек аралар аралык тєлєм 
системасынын акча которуу системасынан 
эў негизги айырмачылыгы система боюнча 
которуулардын бардыгы банктык эсептер 
аркылуу єтєт жана кєбїнчє чоў суммалар 
болот. Анткени эсеп ачылбаган акча которуу 
системалары бизнеске багытталган эмес жа-
на бул системалардын бир жолку которуу-
нун максималдык кєлємїндє чектєєлєр бар.  

Улуттук банк да SWIFT системасынын 
мїчєсї жана єзї аркылуу коммерциялык 

банктарды кошуу мїмкїнчїлїгїнє ээ, баш-
кача айтканда, аларга коллективдїї колдо-
нуу кызматын сунуштайт. Бул болсо банк-
тардын чыгашасын бир кыйла азайтып, ошо-
ну менен алардын кардарлары їчїн бол-
гон тєлєм баасына да таасир этет. SWIFT  
Жамааттык пайдалануунун тїйїнї (ЖПТ 
SWIFT) колдонуучуларга SWIFT телеком-
муникациялык тармагына кирїїнї камсыз 
кыла турган аппараттык-программалык ком-
плекс. Ошондо Кыргыз Республикасында-
гы 24 банктын баары SWIFTтын мїчєсї 
болсо, анын ичинен 20 банк Улуттук бан-
кта тїзїлгєн ЖПТ SWIFTтын жалпы интер-
фейси аркылуу иштейт.  

- Сиз акча которуу системаларын колдону-
удагы финансылык тобокелчиликтерден 
сактануу їчїн коопсуздук чараларын сак-
тоо зарылчылыгын айттыўыз. А кандай 
конкреттїї алдын ала сактануу чараларын 
билїї керек?
- Акча которуу системаларын колдону-

уда тємєнкї алдын ала сактануу чараларын 
билїї зарыл:

1. Акчаны жєнєтєрдє алуучунун аты-
жєнїнїн тууралыгын тактагыла. 

2. Жєнєтїлчї акчанын суммасын, алу-
учунун реквизитин, банктык эсеп-

тин номерин жана башкаларын дыкат тек-
шергиле. 

3. Алуучудан башка эч кимге контрол-
дук номерди айтпагыла. 

4. Акчаны аларда жєнєтїїчїдєн ак-
чанын суммасын, контролдук но-

мерди жана сизге акча салган акча которуу 
системасын тактаўыз. 

5. Мїмкїнчїлїккє жараша алдамчы-
лык болбош їчїн акчаны тааныш 

адамдарга гана которгула. 

6. Банктан алган акча каражатын ко-
торуу тууралуу документтин ска-

нерден єткєрїлгєн кєчїрмєсїн эч кимге 
жєнєтпєгїлє. 

7. Эгер кайсы бир товарды же кыз-
матты сатып алып жатканда сатуу-

чу акчаны жакын туугандарыўыздын же 
єзїўїздїн атыўызга которуп, андан соў сиз-
дин тєлєє мїмкїнчїлїгїўїздї бышыктоо 
максатында тєлєм документинин сканердик 
кєчїрмєсїн ага жєнєтїїнї суранса ал товар-
ды сатып алуудан баш тартыўыз, балким бул 
алдоо болуп калышы ыктымал. Учурда ал-
дамчылар ушунчалык амалкєй болгондук-
тан жасалма документ менен акча которуу 
системасы аркылуу жєнєтїлгєн акчаны чы-
гарып алышы мїмкїн. 

8. Эгер тааныш эмес сатуучулар товар, 
кызмат тєлємї їчїн акчаны акча ко-

торуу системасы боюнча которууну суран-
са акчаны алардын эсебине тїз которууну 
сунуштаганга аракет кылгыла. Эгер сатуучу 
макул болбосо анда сизди алдаганга аракет 
кылып жатышы толук ыктымал. 

- Акча которуу системаларынын єнїгїї 
тенденциясы кандай?
- 2014-жылдын 3 кварталынын жыйын-

тыгы боюнча акча которуулар 22 эл аралык, 
12 локалдык акча которуу системалары ме-
нен жїргїзїлдї. Эл аралык система менен 
бизге кирген акча которуунун саны 1,9 млн. 
болуп, жалпысынан 38,1 млрд. сомду тїзсє 
(єткєн жылкыга салыштырмалуу єсїї 10%), 
а бизден чыккан которуулардын саны 0,09 
млн. болуп, жалпы 7,7 млрд. сомду тїздї 
(тємєндєє 13%). Акча которуулардын ба-
сымдуу бєлїгї россиялык рублга туура ке-
лет. Бул Россиядагы эмгек мигранттарынын 
туугандарына туруктуу акча жєнєтїїлєрїнє 
байланыштуу. Акча которуу системалары бо-
юнча тарифтер системанын єзїндєгї тариф-
тик торчого ылайык бекитилет жана валюта 
тїрї менен алуучу єлкєлєрдєн кєз каранды. 
Тарифтер системанын тїрїнє жана которул-
ган акчанын суммасына жараша  0,1%дан 
4,8%га чейин єзгєрїлїп турат. Чек аралар 
аралык тєлємдєр 2014-жылдын 3 кварталын-
да валютанын 12 тїрї боюнча жїргїзїлдї. 
2014-жылдын 3-кварталынын жыйынтыгы 
боюнча бизге кирген тєлємдєрдїн жалпы 
кєлємї 247,5 млрд. сом болсо (былтыркыга 
салыштырмалуу 17%га єскєн), бизден чык-
кан тєлємдєрдїн жалпы кєлємї – 281,0 млрд. 
сом болду (єсїї 25%). Жогоруда айткандай. 
Чек аралар аралык тєлєм системалары боюн-
ча которуулардын жалпы кєлємїнїн 80 пай-
ызы SWIFT системасына туура келет. Накта-
лай эмес которуулардын тарифтери юриди-
калык жана физикалык жактар їчїн суммага 
жараша орточо 0,1%-0,3%ды тїзєт. 

Тєлєм системалары тууралуу кеўири ма-
алыматтар Улуттук банктын официалдуу 
сайтындагы “Тєлєм системасы” жана “Бан-
ктык система” бєлїмїндє жайгаштырылат. 
Эгер сиздин которууларыўыз боюнча суроо-
лор болуп калса анда кайсыл убак болбосун 
єзїўїздїн банкыўызга же сиз акча жєнєткєн 
банкка кайрылып сизди кызыктырган маа-
лыматты тактап алууга болот.  

## Улуттук#Банк

Чет єлкєлїк 
єнєктєштєр менен 
болгон эл аралык 

операцияларда 
банктар кєбїнесе SWIFT 

(society for worldwide interbank 
financial telecommunication) 

системасын жактырышат. 
Анткени ал системанын бардык 

катышуучулары стандарттык 
формадагы банктык маалыматты 

кїнї-тїнї жогорку ылдамдыкта 
жогорку даражадагы коргоо 

менен берїї желесине кошулуу 
жана санкцияланбаган 

кирїїлєрдєн коргоо мїмкїнчїлїгї 
менен камсыз кылынат. 

Тєлєм системаларынын 
тїрлєрї – акчаларды 
которуу системалары

Эл арасындагы эў кєп колдонулган банк кызматтарынын 
бири акча которуу системасы болуп эсептелет. Бул кызматтын 
популярдуулугу чет єлкєлєрдєгї эмгек мигранттарынын 
кєптїгїнє гана эмес, которуулардын єтє тез болгондугуна 
байланыштуу. Бирок адамдардын баары эле акчаны єтє чоў 
кєлємдєгї тєлємдєр єтє турган SWIFT чек аралар аралык 
тєлємдєр системасын колдонуу менен чет єлкєгє жєнєтїїнї 
биле беришпейт. Акча которуу системалары менен чек 
аралар аралык тєлємдєр системалары тууралуу, алардын 
айырмачылыктары жана мїмкїнчїлїктєрї жєнїндє билїї їчїн 
биз Улуттук банктын Тєлєм системалары башкармалыгынын 
жетектєєчї адиси Самара АРСТАНБЕКОВАга кайрылдык.  


