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Улуттук банкта

«Элкарт» улуттук тєлєм 
картасын пайдалануу 

Єлкєнїн бардык банктарын бирик-
тирген «Элкарт» тєлєм карталары ме-
нен эсептешїїнїн улуттук системасын 
тїзїїнї Мампрограмманы жїзєгє ашыру-
унун алкагындагы негизги жетишкендик-
тердин бири деп эсептєєгє болот. Улут-
тук банк жана «Элкарт» улуттук тєлєм 
системасынын оператору болгон Бан-
ктар аралык процессинг борбору» ЖАКы 
(«БПБ» ЖАКы) «Элкартты» єнїктїрїїгє 
єзгєчє маани берет. 

Бїгїнкї кїндє «Элкарт» – бул жетки
лик тїї жана коопсуз ата мекендик жана 
тышкы саясий жана экономикалык фак-
торлордон кєз карандысыз банк продук-
тысы, аны менен калктын бардык кат-
марлары пайдалана алышат.

Мисалы, иштелип чыккан «Элкарт Мо-
байл мобилдик тиркемесинин алкагында 
«Элкарт» карталарын кармоочулар мо-
билдик телефондун балансын толуктай, 
коммуналдык кызматтарга акы тєлєп, са-
лык жана башка тєлємдєрдї тєлєй, эсеп-
тин балансын карай, картадан картага ак-
ча каражаттарын которо, QRкодду пай-
далануу менен тєлємдєрдї жасай алы-
шат. “БПБ” ЖАКы тарабынан «Элкарт 
Мобайл» аркылуу QRкодду пайдалануу 
менен тєлємдєрдї жасоо боюнча долбо-
ор 2019жылдын 1мартында башталга-
нын белгилеп коелу. Дээрлик 232 миў 
пайдалануучу тиркемени активдїї пай-
далануу менен бул аралыкта 4,2 млрд. 
сомдон ашык суммага 5,1 млн. транзак-
ция жїргїзгєн. 

QRкодду пайдалануу менен «Эл-
карт Мобайл» тиркемеси аркылуу тєлєм
дєрдї кабыл алуу боюнча кызматтарды 
кеўейтїї їчїн 2020жылдын авгус тунда 
Google Play аркылуу кєчїрїп алууга жет
ки ликтїї «Элкарт Трейд» мобилдик тир-
кемеси киргизилген. Ал соодасервистик 
ишканаларга мобилдик телефон аркылуу 
накталай эмес формада тєлємдєрдї ка-
был алууга мїмкїндїк берет. 

Дагы бир жетишкендик болуп «Эл-
карттын» Россия Федерациясынын “Мир” 
тєлєм караталары менен системалар 
аралык интеграциясы саналат. «Мир-
дин» кармоочулары Кыргызстандын 23 
комбанкынын 18инин банкоматтарынан 
накталай акча ала алышат жана 17 ком-
банктын POSтерминалдарынан тєлєй 
алышат. Жалпысынан 1 516 банкоматта 
жана 4 584 POSтерминалда жана ком-
банктардын 1 627 филиалында жана сак-
тык кассаларында “Мирдин” карталары 
тейлєєгє кабыл алынууда. 2020жылдын 
15июнунан 2020жылдын 24ноябры-
на чейин 7,9 млн. сом суммага P2P ко-
торуулардан 2 328 операция жасалган. 

Азыр комбанктар тарабынан контак-
тсыз тєлємдєр технологиясы («Элкарт 
NFC»/«Элкарт Бесконтакт») менен «Эл-
карт» карталарын чыгаруу боюнча да иш 
жїргїзїлїїдє. 

Банктык тєлєм карталары 
жана банк жабдуусу

Учурда єлкєбїздєгї тєлєм карталары 
менен эсептешїї системасы “Элкарттан” 
жана эл аралык системалардан (Visa, 
Mastercard, Union Pay, American Express, 
Мир, Золотая Корона) турат. 1октябрга 
карата чыгарылган карталардын жалпы 
саны 3,2 млн. болсо, анын ичинен 1,8 
млн. ашууну  «Элкарт», алар єлкєнїн 
бїт аймагында орнотулган 1 822 бан-
коматта жана 11 548 POSтерминалда 
тей лєєгє кабыл алынышат. 

Мунун баары калктын тєлєм картала-

рын пайдалануу боюнча активдїїлїгїнїн 
жана накталай эмес тєлємдєрдїн жана 
эсептешїїлєрдїн їлїшїнїн кєбєйї шї 
їчїн жагымдуу шарттардын тїзїлгєн дї
гїн кїбєлєп турат.

Электрондук акча
Бїгїнкї кїндє электрондук акча 

калк арасында кеўири таанылды, се-
беби алардын жайылтылышы жана 
кеўири жїгїртїлїїсї чекене тєлєм дєр дї 
жїргїзїї їчїн ыўгайлуу жана тез жетки
лик тїїлїктї, накталай каражаттардын 
чыгымдарын кыскартууну камсыздайт жа-
на єлкєдєгї накталай эмес тєлємдєрдїн 
їлїшїнїн кєбєйїшїнє єбєлгє тїзєт. Кыр-
гызстанда электрондук акча чыгарууга 
лицензияны 7 комбанк алган, электрон-
дук акча менен эсептешїїлєрдїн 7 ло-
калдык системасы иштейт. Єткєн мез-
гилге салыштырмалуу электрондук ак-
ча боюнча кєрсєткїчтєрдїн єсїшї бай-
калган. Мисалы, быйыл 1октябрга ка-
рата электрондук капчыктардын саны 
єткєн жылдын ушул мезгилине салыш-
тырмалуу 93,7%га кєбєйїп, 3,1 млн. да-
ананы тїзгєн. 

Мамлекеттик программа 
кандай аткарылууда?

Учурда Улуттук банк тарабынан мамлекеттик органдар менен бирге 2018 – 
2022-жылдарга Кыргыз Республикасында накталай эмес тєлємдєрдїн жана 
эсептешїїлєрдїн їлїшїн кєбєйтїї боюнча мамлекеттик программанын їчїнчї 
этабынын иш чараларын жїзєгє ашыруу улантылууда. Иш чаралар планында, 
инновациялык тєлєм аспаптарын, накталай эмес тєлємдєрдїн инфраструктураларын 
кеўейтїїнї жана жакшыртууну, калкты накталай эмес тєлємдєргє жана 
эсептешїїлєргє єткєрїїнї кошо алганда, тєлємдєрдїн чекене рыногун андан ары 
єнїктїрїїгє жана жєнгє салууга багытталган чаралардын комплекси каралууда.   
Тєлєм инфраструктурасын жакшыртуу максатында жеке жана юридикалык жактарды 
электрондук акча, интернет-банкинг, мобильный банкинг, мобилдик телефондордун 
жардамы менен, банкоматтар, POS-терминалдар, тєлєм терминалдары, QR-коддор 
(эки єлчємдїї штрих-код) сыяктуу инновациялык тєлємдєрдї кошо алганда, 
накталай эмес формадагы ар кандай ыкмаларды пайдалануу менен мамлекеттик 
кызматтарга акы тєлєєнї жїргїзїїдє да, субьектилер ортосундагы эсептешїїлєрдї 
ишке ашырууда да, жеке жана юридикалык жактарды кеўири мїмкїнчїлїктєр менен 
камсыздоо їчїн иш чаралар жїргїзїлїїдє. 

Моменталдуу чекене 
тєлємдєр системасы

Тєлєм системаларынын оператор-
лору жана тєлєм уюмдары да момен-
талдуу чекене тєлємдєр чєйрєсїндє 
кызматтарды берїї менен калктын фи-
нансы кызматтарына жеткиликтїїлїгїн 
кеўейтишїїдє. Мисалы, тєлєм уюмдары-
нын ишмердїїлїгї єзїн єзї тейлєєнїн ав-
томатташтырылган терминалдары (cash
in), агенттик тармак аркылуу жана элек-
трондук акчаны пайдалануу менен їчїнчї 
жактардын пайдасына тєлємдєрдї ка-
был алууга негизделген. 2020жылдын 
III кварталында тєлєм ситемаларынын/
тєлєм уюмдарынын операторлору ар-
кылуу жалпы суммасы 12,2 млрд. сом-
дук 38,1 млн. транзакция жїргїзїлгєн. 
1октябрга карата алганда 24 юридика-
лык жак УБнын лицензиясына ээ, анын 
ичинен: 21 лицензия – тєлєм уюмунун 
ишмердїїлїгїн ишке ашырууга укукка 
алынган. Андан тышкары, учурда агент-
тердин мобилдик тиркемеси аркылуу 
кызматтарды 3 тєлєм уюму кєрсєтїїдє. 

Дистанттык банк 
кызматтары

Дистанттык банк кызматтары интер
нетбанкингге, мобилдик банкингге ко-
шуу аркылуу бериле алат. Ар бир систе-

ма банктагы єз эсебине жеткиликтїїлїк 
ыкмасы аркылуу гана айырмаланат. Биз-
дин єлкєдє бул кызматтардын талап кы-
лынуучулугу жана киргизилїї жана пай-
далануу активдїїлїгї тез єсїїдє, анткени 
адамдар єз жашоосун интернетсиз жана 
компьютерсиз элестете албай калышты, 
а мобилдик телефон биринчи зарылдык-
тагы предмет болуп калды. Учурда дээр-
лик бардык комбанктар интернетбанкинг 
кызматын кєрсєтїшєт, а мобилдик бан-
кинг 13 комбанктын 10унда берилїїдє. 

Жакынкы мезгилде дистанттык тейлєє 
системасынын кызматтары кардарларга 
“ыўгайлашуу” менен мындан да кеўири 
болуп жана банкттар єз кызматтарын са-
туунун жаўы каналдарын активдїї колдо-
нуша турганы кїтїлїїдє. Буга COVID19 
пандемиясына байланыштуу єлкєдє 
киргизилген єзгєчє абал/єзгєчє кырда-
ал шарттарында банк жана тєлєм систе-
малары бардык банк кызматтарын берїї 
жана тєлєм жана акча которуу операция-
ларын ишке ашыруу менен ал кырдаалга 
жараша иштеген фактысы кїбє болуп ту-
рат. Комбанктар жана тєлєм системала-
рынын операторлору/тєлєм уюмдары та-
рабынан накталай эмес тєлємдєрдї жана 

которууларды ишке ашырууда онлайн
кызматтардын жана банкоматтардын, 
POSтерминалдардын, тєлєм терминал-
дарынын ишинин їзгїлтїксїздїгїн жана 
коопсуздугун камсыздоо боюнча чара-
лар жїргїзїлдї. Мында комбанктар бол-
гон онлайнкызматтарды пайдалануу ме-
нен кардарларды тейлєєнї максималдуу 
аралыктан режимге єткєрїштї. Дал ушул 
єлкєдєгї тєлєм инфраструктурасынын бо-
лушу жана ар кандай накталай эмес жа-
на дистанттык тєлєм аспаптары (банктык 
тєлєм карталарын, электрондук капчык-
тарды, «Элкарт Мобайл» мобилдик тир-
кемесин жана QRкоддорду, мобилдик 
банкингди, интернет банкингди ж.б. пай-
далануу менен тєлємдєр жана которуу-
лар) чарба жїргїзїїчї субъектилерге жа-
на калкка пандемия мезгилинде єздєрїнє 
жана башка жарандарга илдет жугузуу 
коркунучуна тушукпастан тєлємдєрдї 
жана эсептешїїлєрдї ишке ашырууга 
мїмкїндїк берди. Калк жана комбанктар-
дын кардарлары арасында илдет жугузу-
уну болтурбоо максатында Улуттук банк 
коомчулукту онлайнсервистердин кыз-
маттарынан, эсептешїїлєрдїн накталай 
эмес формаларынан, дистанттык банктык 
тейлєєдєн пайдалануу, ошондой эле QR
коддорду колдонуу аркылуу акы тєлєє 
зарылдыгы жєнїндє маалымдап турду. 

Эсеп ачпастан акча 
которуулар системалары

Єлкєбїздє калк тарабынан жеке жак-
тардын ортосунда гана которууларды жа-
соо їчїн арналган банктык эсеп ачпастан 
акча которуулар системасы активдїї пай-
даланылууда. Бул системалар єлкєнїн 
ичинде же дїйнєнїн дээрлик каалаган че-
китинен саналуу мїнєттєрдє акча жєнєтїї/
алуу мїмкїндїгїн берет. Кардарларда ко-
торулган акчаны алууда єз тандоосу бо-
юнча бардык сумманы накталай алуу же 
которууну жеке жактын банктык эсебине, 
банктык тєлєм картасына же электрондук 
капчыкка которуу мїмкїндїгї бар. Учур-
да єлкєдє акча которуулардын 12 эл ара-
лык системасы жана 19 локалдык систе-
масы бар. 1октябрга карата акча котору-
улардын эл аралык системалары боюнча 
кирген которуулардын кєлємї сомдук эк-
вивалентинде 134 млрд. 164,1 млн. сом-
ду, а чыккан которуулардын кєлємї – 33 
млрд. 301,1 млн. сомду тїзгєн.

УБнын бул багыттагы 
мындан аркы кадамдары 

кандай болмокчу? 
Мамлекеттик программанын алкагын-

да калк арасында накталай эмес фор-
мада эсептешїїлєрдї жана тєлємдєрдї 
кеўири жайылтууга багытталган иш ча-
ралар каралган, алар калкты заманбап 
электрондук тєлєм аспаптарын жана 
тєлєм каражаттарын, дистанттык бан-
ктык тейлєєнїн системаларын пайда-
лануунун артыкчылыгы жана пайдасы 
жєнїндє маалымдоону (видео жана ау-
диороликтер, жарыялоолор) камтыйт. 
Андан тышкары, Єкмєттїн 2016жылдын 
15июнундагы №319 токтому менен бе-
китилген 2016 – 2020жылдарга Кыргыз 
Республикасынын калкынын финансы-
лык сабаттуулугун жогорулатуу програм-
масы жїзєгє ашырылууда. Ал накталай 
эмес тєлємдєр менен эсептешїїлєрдїн 
їлїшїн кєбєйтїїгє єбєлгє тїзїїчї фак-
торлордун бири болуп саналат. 

Т.ИСХАКОВ

Материал Улуттук банктын коом чулук 
менен байланыш бєлїмїнїн адистеринин 
жардамы менен даярдалды.


