
МААЛЫМАТ 
БОРБОР – 
САНАРИПТИК 
МЕЙКИНДИККЕ 
ЖОЛ

Єткєн жумада, КР Президенти 
Сооронбай Жээнбековдун каты-
шуусунда КР Улуттук банкы та-
рабынан санариптик кайра жара-
лууга жана тийиштїї маалымат-
тык инфраструктураны чогултуу, 
иштеп чыгуу, сактоо, маалымат-
тарды талдоо їчїн маанилїї ас-
пекти боло алган Маалыматтар-
ды иштеп чыгуу борбору (Дата-
борбору) ишке киргизилди.  

Маалыматтарды иштеп чы-
гуу борбору компьютердик жаб-
дууну жайгаштыруу жана анын 
иштеши їчїн дайындалган. Ал 
тєлєм жана соода системалары-
нын, мамлекеттер аралык тєлєм-
дєр жана эсептешїїлєр система-
ларынын ишин камсыз кылуу, 
банктык кєзємєл жїргїзїїнїн 
алкагында  банктык отчетторду 
алуу жана иштеп чыгуу, элект-
рондук документтерди жїргї-
зїї, “Тїндїк” ведомстволор ара-
лык єз ара иштешїї системасы 
аркылуу маалымат алмашууну 

уюштуруу, банктын ички опера-
циялык иши їчїн системаларды 
ж.б. камсыз кылуу сыяктуу Улут-
тук банктын негизги тапшырма-
ларын аткаруу їчїн колдонулат. 

Аталган борбор Орто Азияда-
гы мындай ишенимдїї жана їз-
гїлтїксїз иштєє (Tier III стан-
дарты) деўгээлине ээ бирин-
чи объект болуп саналат жана 
ал бїткїл дїйнєдє таанылган 
Uptime Institute эл аралык кєз 
карандысыз уюмунун сертифи-
каты менен тастыкталган.  

Улуттук банктын Маалы-
маттарды иштеп чыгуу борбо-
ру Кыргыз Республикасынын 
маалыматтык-санариптик мей-
киндигин куруунун маанилїї 
бєлїгї болуп калмакчы.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ 
КРЕДИТТЕРДИ 
ТЕЗ АЛУУГА 
КЄМЄКТЄШЄТ

Єлкєнїн коммерциялык банк-
тары жана тєлєм системасынын 
операторлору тарабынан сана-
риптик платформалардын жана 
инструменттердин негизинде фи-
нансылык технологиялар тарма-
гында жаўы продукттар колдо-
нулууда. Алар єлкєнїн аймак-
тарында банктык жана тєлєм 
кызматтарын колдонууну ке-
ўейтїїгє багытталган. Кредит-
тик продукттарды берїїдє ай-
рым коммерциялык банктар кар-
дардын катышуусун талап кыл-
баган аралыктык жана ыўгайлуу 
тейлєєгє багытталган жєнєкєй 
электрондук кол коюу боюнча 
процессти киргизишкен. Кре-
диттик тапшырыкты онлайн-
тариздєє мїмкїнчїлїгї аркы-
луу тез арада (экспресс) кредит-
тер берилет. Анын жардамы ме-
нен “ошол жерде, ошол замат” 
буйрутмасын тариздєєгє жана 
турмуш-тиричиликтик техни-
каларды, электрониканы жана 

эмеректерди сатып алуу їчїн ак-
ча каражатын алууга мїмкїн-
чїлїк берет. Интернет-банкинг, 
мобилдик банкинг, ошондой 
эле ар кыл мобилдик тиркеме-
лер аркылуу кредиттерди тын-
дыруу эсебине тєлємдєрдї ка-
был алуу боюнча каналдар жак-
шыртылган. 

АЙМАКТАРДА 
НАК ЭМЕС 
ТЄЛЄМДЄРДЇ 
ЖЇРГЇЗЇЇГЄ 
ШАРТТАР 
ТЇЗЇЛЇЇДЄ

Банктар тарабынан нак эмес 
тєлємдєрдїн їлїшїн жогорула-
туу їчїн банк инфраструктура-
сын єркїндєтїї боюнча актив-
дїї иштер жїргїзїлгєн. 

2020-жылдын 1-январына 
карата 1 712 банкомат, 11 114 
POS-терминал жана 1 827 тє-
лєм терминалы орнотулган. Бул 
2019-жылдын 1-январындагы 
маалыматтарга салыштырганда, 
банкоматтардын саны 129 даана-
га, POS-терминалдардын саны 1 
068 даанага жана тєлєм терми-
налдарынын саны 221 даанага 
кєбєйгєндїгїнєн кабар берет.  
Мындан тышкары, коммерция-
лык банктар 2020-жылдан баш-
тап 2022-жылга чейин 514 бан-
комат, 3 951 POS-терминал жа-
на 1 421 тєлєм терминалдарын 
алып келїїнї пландаштырууда. 
Ошондой эле банктарда жана тє-
лєм системаларынын оператор-
лорунда тєлємдєрдї кабыл алуу 
жана иштеп чыгуу боюнча про-
цессинг иш алып барат. Ал мо-
билдик тиркемелердин, тєлєм 
терминалдарынын, кассалардын, 
агенттик тармактардын, мобил-
дик жана интернет банкингдин 
жардамы менен кызмат берїїчї-
лєрдї интеграциялоого жол бе-
рет жана кардарлардын  кызмат-
тарды берїїчїлєргє тєлєп берїї 
мїмкїнчїлїгїн кєрсєтєт. Азыр-
кы учурда интернет-банкинг 
кызматтарын бардык коммер-
циялык банктар кєрсєтїїдє. 

НАКТАЛАЙ 
ЭМЕС ТЄЛЄЄ 
ИНСТРУМЕНТТЕРИ 
КЇЧЇНДЄ

Бїгїнкї кїндє электрондук ак-
ча эмитенттеринен болуп тогуз 

коммерциялык банк иш алып 
барат. 2019-жылдын башталы-
шынан тартып электрондук ак-
ча боюнча кєрсєткїчтєрдїн 
єсїшї уланууда. 2019-жылдын 
IV чейрегинин акырына карата 
абал боюнча электрондук кап-
чыктардын саны 2018-жылдын 
ушул эле мезгилине салыштыр-
ганда дээрлик 1,6 эсеге кєбєйїп, 
1,9 млн ашык капчыкты тїзгєн. 
Отчеттук мезгил ичинде товар-
лар жана кызмат кєрсєтїїлєр 
їчїн тєлєє операцияларынын 
кєлємї 2018-жылдын ушул эле 
мезгилине салыштырганда 1,4 
эсеге єсїї менен 1,8 млрд сом-
ду тїзгєн. 

Акча каражаттарын тез арада 
жана ишенимдїї которуу їчїн 
банктар тарабынан ыўгайлуу 
шарттар тїзїлїп жатат. Айт-
сак, кардарлар башка єлкєлєр-
гє аралыктан акча каражатта-
рын жєнєтїїгє, мобилдик тир-
кеменин жардамы менен кара-
жат которууга, башка єлкєнїн 
тєлєм уюмдары аркылуу биздин 
єлкєнїн банктарынын кардар-
ларынын эсептерине сом менен 
тєлємдєрдї жїргїзїїгє болот. 
Калктын мамлекеттик, муници-
палдык жана билим берїї, меди-
цина чєйрєсїндєгї кызмат кєр-
сєтїїлєрїнїн акыларын, ошон-
дой эле айып пулдарды тєлєє-
нїн жол-жоболорун жєнєкєй-
лєтїї максатында коммерция-
лык банктар накталай эмес тїр-
дє тєлєє їчїн инструменттерди 
сунушташууда. 

АЙМАКТАРДЫ 
ЄНЇКТЇРЇЇ 
АРАКЕТИ

Алыскы калктуу конуштар-
да кассалык тейлєєнї андан да 
кеўири жайылтуу їчїн коммер-
циялык банкттар Улуттук банк-
тын туунду ишканасы – «Кыр-
гыз инкассациясы» ЖАК менен 
биргеликте єлкєнїн алыскы ре-
гиондорунда жашаган калкты 
барып тейлєє їчїн кєчмє кас-
салар менен камсыздоо боюн-
ча пилоттук долбоор тємєн-
кї їч областта ишке ашырыл-
ган: 2019-жылдын май айы-
нын акырынан тартып Жалал-
Абад областында, июнь айынан 
тартып – Ош областында жана 
июль айынан тартып – Нарын 
областында. 

Бул долбоордун алкагында 127 
айылда банктын кассирлеринин 
катышуусунда кызмат кєрсєтї-
лїп, 30 64 570 сом єлчємїндє 
212 282 адам акча каражатын 
алган.

ЭЛИБИЗ “ЭЛКАРТ” 
УЛУТТУК 
КАРТТАРЫНЫН 
ЇЗЇРЇН КЄРЇЇДЄ

2020-жылдын 1-январына ка-
рата карттардын жалпы саны 3,0 
млн.го жакын кєрсєткїчкє же-
тип, анын ичинен «Элкарт» тєлєм 
карттарынын саны 1,6 млн даана-
ны тїзгєн. «Элкарт» тєлєм карт-
тарынын саны 2019-жылдын ушул 
эле мезгилиндеги кєрсєткїчїнє 
салыштырганда 33,3 пайызга, ал 
эми 2019-жылдын башталышынан 
тартып 368 328 даанага єскєн. 

«Элкарт» карты аркылуу нак 
эмес эсептешїїлєр кєлємїн арт-
тыруу максатында, 2018-жылдын 
31-майынан тартып, Ош шаарын-
да «Банктар аралык процессинг 
борбору» ЖАКтын Персонали-
зация борбору иштеп баштаган. 
Бул тїштїк регионуна карттарды 
жеткирїї жана аларды ээлерине 
тапшыруу мєєнєтїн алда канча 
кыскартууга єбєлгє тїзгєн.  

«Элкарт» улуттук тєлєм 
картына тємєнкїлєр 

которулган:
- дээрлик бардык бюджеттик 

мекемелердин эмгек акылары;
- социалдык тєлєєлєр – 175,9 

миў адам;
- пенсия акылары – 371 000 

адам (пенсионерлеринин жал-
пы санынан 55 пайызы);

- бюджеттик уюмдарда “бюд-
жеттик каражаттарды 
алуучу” карты колдонулат.

“Элкарт” улуттук карттын 
ээлери їчїн “Элкарт Мобайл” 
тиркемеси иштелип чыккан. 
Бул тиркеме мобилдик телефон-
дун балансын толтурууга, ком-
муналдык кызматтарды,  салык 
ж.б. тєлємдєрдї жїргїзїїгє, ба-
ланстын эсебин карап кєрїїгє, 
бир карттан экинчи картка акча 
которгонго, QR-кодун пайдалануу 
менен тєлємдєрдї жасоого мїм-
кїндїк берїїдє. “Элкарт” убакыт-
ты кыйла їнємдєйт. Анткени, бир 
нече секунддун ичинде мобилдик 
телефон боюнча бул сервис аркы-
луу дээрлик бардык операциялар-
ды жїргїзїїгє болот. Android же 
IOS базасындагы смартфонуна ээ 
болгон Элкарт картынын ар бир 
ээси телефонуна “Элкарт Мо-
байл” тиркемесин акысыз кир-
гизип алса болот. Бїгїнкї кїндє 
83 миўден ашуун пайдалануучу-
лар “Элкарт Мобайл” тиркемеси-
нин активдїї колдонуучулары 
болуп эсептелет. 

Абдимухтар АБИЛОВ

Єткєн жылга кылчайып...

Быйылкы 2020-жылды 
Кыргыз Республикасынын 
Президенти Сооронбай 
Жээнбековдун Жарлыгы менен 
“Аймактарды єнїктїрїї, 
єлкєнїї санариптештирїї 
жана балдарды коргоо жылы” 
– деп жарыялоо менен їчїнчї 
жыл катары менен єлкєнї 
санариптештирїїгє кєўїл 
бєлїнїїдє. Бул кокустук 
эмес. Анткени, єлкєнїн 
коомдук турмушунун 
бардык чєйрєлєрїн 
ыўгайлаштырууда 
жана иреттештирїїдє 
санариптештирїїнїн ролу 
эбегейсиз. Бирок, ал кыска 
мєєнєттє бїткєрїлє койчу 
жумуш эмес, андыктан 
санариптештирїїгє 
тынымсыз кєўїл буруу 
зарылдыгынын себеби ушул 
болушу керек. Анткени менен 
саналуу жылдар аралыгында 
санариптештирїїнїн 
ыўгайлуулугун, жемишин 
калкыбыз байкай баштады 
десек жаўылышпайбыз. Буга 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын єткєн 
жылдары санариптештирїї 
багытында аткарган 
иштери жана учурдагы 
жетишкендиктери далил боло 
алат.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ ЖАГЫНАН УЛУТТУК 
БАНКТЫН ИШИ АЛГЫЛЫКТУУ

2020-жылдын  24-январы 5
мамлекеттик расмий гезити


