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-Ч
екене тєлємдєр систе-
масы деп кїн сайын ар 
кайсы мекеме, уюмдар 
жана калайык-калк та-
рабынан жїргїзїлїп 

жаткан ар тїрдїї тєлємдєрдї иштеп чык-
кан системаларды атаса болот. Мындай 
тєлємдєрдї эки негизги тїргє: туруктуу жа-
на туруктуу эмес тєлєм деп бєлїп карасак 
болот. Туруктуу тєлємдєр – бул ар дайым 
жїргїзїлгєн, анїстїнє бир гана суммадагы 
тєлємдєр. Мисалы, бир уюм дайыма єзїнїн 
кызматкерлерине белгилїї бир суммадагы 
айлык акыны которуп турат же кызматкер 
дайыма белгилїї бир тєлємдєрдї (насыянын 
акысы, камсыздандыруу тєлємї), коммунал-
дык кызматтын акысын жїргїзїп турат. Ту-
руксуз тєлєм – ар дайым эле жїргїзїлє бер-
беген операцияларга байланышкан тєлєм. 
Тєлємдєр маал-маалы менен жїргїзїлїп, 
анын суммасы да єзгєрїп турат. Мисалга ал-
сак, кардарлар соода тїйїндєрїнєн тийиштїї 
бир товарды же кызматты сатып алса же бир 
ишкана єзїнїн ишмердїїлїгїнє байланыш-
туу башка уюмдар менен кєптєгєн сандагы 
операцияларды жїргїзїїсї мїмкїн. Талап-
ка жараша акча каражатына болгон муктаж-
дыкты жоюу жана тєлєм билдирїїлєрїнїн 
алмашуусун жєнєкєйлєштїрїї максатын-
да чекене тєлєм жїргїзїї клиринг негизин-
де ишке ашырылат. “Клиринг” деген сєз - 
тєлємдєрдї чогултуу, аларды топтошту-
руу жана тєлєм операциялары туурасында 
билдирїїлєрдї жана башка маалыматтар-
ды системанын катышуучуларына  жєнєтїї 
дегенди тїшїндїрєт. Ушуга жараша ком-
мерциялык банктар айрым тєлємдєр туура-
сында маалыматтарды бирдиктїї эсептешїї 
борборуна, башкача айтканда, клиринг бор-
бору же клиринг палатасына берип турат. 
Бирок эсептешїї шыр эле жїргїзїлбєстєн 
ар бир тєлєм їчїн тийиштїї мєєнєткє чей-
ин тєлємдєр топтоло берет. Бул мезгилди 
клиринг сессиясы деп атап коебуз. Андан 
соў такталган эсептешїї убагында клиринг 
борбору ар бир коммерциялык банкка таза 
позицияны эсептеп берет. Таза позицияны 
эсептєє тємєнкїчє жїргїзїлєт: банк тара-
бынан клиринг борборуна жєнєтїлгєн бар-
дык тєлємдєрдїн жалпы суммасынан ушул 
коммерциялык банкка клиринг борборуна 
башка банктардан келген тєлємдєрдїн сум-
масы кемитилет. Эгерде клиринг сессиясы-
нын ичинде банк тарабынан жєнєтїлгєн 
тєлємдєрдїн жалпы суммасы, ага банктар-
дан келген тєлємдєрдїн жалпы суммасы-
нан ашып кетсе, анда таза позиция теске-
ри (дебеттик) болуп чыгат. Ал эми банк та-
рабынан жєнєтїлгєн тєлємдєр – тийиштїї 
дарекке келген тєлємдєн ашпаса, анда таза 
позиция оў  (кредиттик) деп аталат. Клиринг 
борбору ар бир банкка таза позицияны эсеп-

теп чыккан соў, таза позиция тууралуу маа-
лыматтарды гросстук эсептєє системасына 
жєнєтєт. Тартип боюнча гросстук эсеп си-
стемасы Улуттук (Борбордук) банк тарабы-
нан тейленип, ал жерден коммерциялык бан-
ктардын таза позициясы боюнча  жыйынтык-
тоочу эсептєєлєр жїргїзїлєт. 

- Демек, биздин єлкєдє дагы клиринг пала-
тасы бар экен да?
- Эгер єлкєбїздїн тєлєм системалары-

нын тарыхына кайрыла турган болсок, анда 
1997-жылы Улуттук банк тарабынан кагаз 
жїзїндєгї тєлємдєрдї иштеп чыгуу боюн-
ча бирдиктїї жалпы мамлекеттик автомат-
таштырылган клиринг системасы тїзїлгєн. 
Анын натыйжасында КР Улуттук банкынын 
Эсептеп чыгаруучу борбору єзгєрїп Улут-
тук Автоматташтырылган Клиринг Палатасы 
(УАКП) болуп кайра тїзїлгєн.  Кийинчерээк 
тєлєм системасын реформалоо менен элек-
трондук  тєлємгє єтїїдє, 2002-2008-жыл-
дарга карата нак эмес тєлємдєрдїн їлїшїн 
арттыруу боюнча мамлекеттик  программа-
ны ишке ашыруу максатында УАКП жоюлуп,  
клиринг системасынын ишине жооп берїїчї 
КР Улуттук банктын тїзїмдїк бєлїмї ката-
ры кошулган. 2006-жылдын октябрь айын-
да жаўы клиринг системасы киргизилген – 
Майда чекене жана утурумдук тєлємдєрдїн 
пакеттик клиринг системасы (мындан ары 
– ПКС) жана санариптик электрондук кол 
тамга колдонуу аркылуу толугу менен элек-
трондук тєлємдї жїргїзїїгє єтїї аяктаган. 
ПКСтин оператору болуп Улуттук банк эсеп-
телет, ал эми анын негизги катышуучулары 
бардык коммерциялык банктар жана алар-
дын 289 филиалдары, Улуттук банк жана 
атайын катышуучу “Банк аралык Процес-
синг  Борбору ” Жабык Акционердик Коо-
му (банктык тєлєм карттарын колдонуу ме-

нен чекене тєлємдєрдї иштеп чыгуу бор-
бору) болуп саналат. Ошентип ПКС чеке-
не тєлємдєр системасы болгондуктан бул 
системада єтє чоў эмес кєлємдєгї тєлємдє 
бардык банктар аралык тєлємдєрдїн жал-
пы санынын 90%ы  иштелип чыгат. Мисал-
га айтсак, 2014-жылдын беш айынын ичин-
де ПКС аркылуу 1256,1 миў тєлєм иштелип, 
анын жалпы кєлємї 37,8 млрд. сомду тїзгєн. 
Ошол эле учурда гросстук тєлєм система-
сында 499,3 млрд. сом суммасындагы 83,8 
миў тєлєм иштелип чыккан. 

- ПКС аркылуу єткєн тєлємдїн баасы 
кєлємїнє кєз каранды болобу?
- ПКС ыкчам жана ири эмес тєлєм си-

стемасы экендигин эске алсак, ПКСте бир 
тєлємдїн єлчємї бир млн. сомдон ашпоо-
су тийиш. Эгер тєлєм системасына келген 
тєлємдїн єлчємї бир млн. сомдон ашса, ан-
да система ал тєлємдї иштеп чыкпай коет. 

Клиринг системасында тєлємдєрдї иш-
теп чыгуу гросс системасына салыштыр-
малуу тємєнкї тарифте жїргїзїлєт. Ант-
кен менен тєлємдїн наркы анын кєлємїнє 

байланыштуу болот. 2013-жылдын 16-ав-
густундагы КР Улуттук банкынын башкар-
малыгынын токтомуна ылайык, ПКС  кыз-
матынын тарифи дифференциациялоо жо-
лу менен анын тєлємдїн суммасына жана 
иштетилїїгє тїшкєн убактысына байланыш-
туу каралып чыккан. Саат 11.00гє чейин кел-
ген тєлємдєрдїн тарифи башка тєлємдєргє 
салыштырмалуу тємєн болот. Ал эми сум-
масына токтолсок, мисалга алсак, ПКС анын  
катышуучулары їчїн тєлємї 300 сомдон 
ашпаса тємєн болуп, анын иштелип чыккан 
убактысына  карабай 1 тыйын деп баала-
нат. Бул сумма ПКС  катышуучулары їчїн 
бир топ арзандатылган. Ал эми тєлємдєрдїн 
кєлємї 5-20 миў сомго чейин тїзсє, анда 
11:00гє чейин 1 сом, 11:00дєн кийин 2 сом. 
Ошол эле учурда ПКСте да тєлємдєрдї 
иштеп чыгуу їчїн коммерциялык банктар 
єзїнїн кардарларынан 1 тєлєм їчїн 2 сомдон 
70 сомго чейин, тагыраак айтканда, Улуттук 
банк койгон тарифке салыштырмалуу кым-
батыраак  кызмат кєрсєтїлїїдє. 

- Клиринг системасы аркылуу тєлємдї ка-
чан жєнєтсє болот? Ал майрам жана дем 
алыш кїндєрї иштейби?
- ПКС анын атайын бекитилген иш графи-

ги (регламенти) бар. Бул регламентке ылай-
ык, ПКС  кїн сайын 8.45тен 15.00гє чейин 
дем алыш жана майрам кїндєрдєн сыртка-
ры иштейт. ПКСтин анын катышуучулары-
нын бардык тєлємдєрї системада 13.30га 
чейин кабыл алынып, иштелип чыгарын бел-
гилей кетїї зарыл. Эгер силер єзїўєрдїн 
банкыўарга убактысынан кечигип барып 
тєлєм жасасаўыз, анда сиздин тєлєм эрте-
си кїнї гана иштелип чыгат. 

- Тєлємдєр кабыл алуучунун дарегине жет-
пей калышы мїмкїнбї?
- Эгер силер тєлєм жїргїзїї учурунда 

кабыл алуучунун єздїгїн туура эмес тол-
туруп койсоўуз, сиздин тєлємїўїз систе-
ма тарабынан четке кагылат же кабыл алуу-
чу ким экендиги аныкталганга чейин банк-
алуучунун эсебинде сакталып кала берет. 
Ошондуктан тєлєм документтерин толту-
руп жатып, акчаны жиберїїчї сыяктуу эле 
кабыл алуучу тараптын реквизитин кылдат 
текшерїї шартталат (тєлємдїн коду, кабыл 
алуучунун эсептик счету, кардардын аты-
жєнї ж.б). Андагы катачылыктарга байла-
ныштуу тєлєм системасы кабыл албай койсо, 
сиз банкка келип кайрадан оўдолгон тєлєм 
документин толтурушуўуз зарыл. Ал эми 
эгер сиздин тєлємїўїз система тарабынан 
кабыл алынып, иштелип чыккан болсо, би-
рок кабыл алуучунун эсеби туура эмес жа-
зылып калса, сиздин акча каражатыўыз жо-
голбой эсепте сакталып кала берет. Мындай 
болгон учурда, сиз єзїўїздїн банкка барып, 
акчаны кайтарып же кабыл алуучу банктын 
туура эсебине жєнєтїїгє акылуусуз.  

- Бул системанын ишмердїїлїгїн Улуттук 
банк кантип кєзємєлдєп турат? 
- ПКСтин  стабилдїї иштеп турушу їчїн 

анын ишине дайыма кєзємєл жїргїзїлїп 
турат. Ошондуктан кїтїлбєгєн кырдаал-
дарда ыкчам тїрдє маселени чечїї араке-
ти кєрїлєт. 

Бардык тєлєм жїргїзїї системалары сы-
яктуу эле ПКСте анын дагы 3 тїрдїї тобо-
келдиги бар: финансылык (акча каражаты-
нын жетишсиздиги), операциялык (техни-
калык мїчїлїштїктєргє байланыштуу) жа-
на укуктук тобокелдик (укуктук ченемдик 
актылардын чийкилиги). ПКС системасын 
киргизїї менен биринчи кезекте Улуттук 
банк тарабынан финансылык тобокелдикти 
тємєндєтїї аракети кєрїлгєн. Ушуга бай-
ланыштуу кїн сайын, коммерциялык банк-
тар Улуттук банктагы эсебинде акча кара-
жатынын корун тїзїшїп, таза позициясын 
эсептешїїгє мїмкїндїк тїзїп турат. 

2014-жылдын биринчи кварталында ПКС  
коммерциялык банктар їчїн ПКС анын кыз-
мат кєрсєтїї жеткиликтїї деўгээли жогору 
кармалып, 99,0% тїздї.  Ал эми финансы-
лык тобокелдиктин деўгээли минималдуу 
бойдон сакталды. Улуттук банк жыл сайын 
ПКС эл аралык стандарттарга шайкеш  иш-
теп жаткандыгын баалап турат. 2013-жылы 
жїргїзїлгєн баа берїїнїн натыйжасында, 
бул система жалпысынан эл аралык стан-
дарттарга  жооп бере тургандыгы аныкталды. 

## Мелис#СОВЕТ#уулу

Кєўїл ЧОРдОнУндА

Тєлєм системасынын динамикалык єсїшїн эске алуу менен, биздин гезит бул 
маселени тереўирээк изилдеп Кыргыз Республикасынын аймагында кандай тєлєм 
системасы бар жана аны менен ким, кантип колдоно алат, ал эмнеси менен жєнєкєй 
жарандарга ыўгайлуу деген суроолорго жооп издеп кєрїїнї чечти. Єткєн сандагы 
макалабызда биз ири тєлєм (гросстук) системасы туурасында маалымдаганбыз. Бул 
жолу чакан суммадагы тєлємдєр, анын ичинде электр энергиясына, жылуулукка, 
газга, сууга жана башка кызматтарга  тєлємдєр кандай жїргїзїлє тургандыгы 
жєнїндє кеп кылмакчыбыз. Мындай тєлємдєрдї майда чекене же утурумдук тєлєм, 
ал эми аны иштеп чыккан системаны чекене тєлєм системасы деп коюшат. Чекене 
тєлємдєр системасы кантип иштейт, клиринг борбору деген эмне жана башка 
суроолорго КР Улуттук банкынын тєлєм системасына кєзємєл жана контролдук 
бєлїмїнїн адиси Самара АРСТАНБЕКОВА жооп берди. 
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системасындагы 
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чогултуу, аларды 

топтоштуруу 
жана тєлєм операциялары 
туурасында билдирїїлєрдї 

жана башка маалыматтарды 
системанын катышуучуларына  

жєнєтїї дегенди тїшїндїрєт.


