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– Кыргызстанда башка тєлєм 
системалыранын айырмаланып, 
тамырын кеўири жайган улуттук 
тєлєм система «Элкарт» болсо 
керек, алгач сєзїбїздї анын та-
рыхый таржымалынан баштасак 
кантет?
– Сиз, туура белгиледиўиз, єлкєбїздїн 

ичинде, «Элкарт» улуттук тєлєм система-
сы чындап эле эл арасына кеўири тараган. 
2006-жылдын акырында “Элкарт” картта-
рын пайдалануу менен тєлємдєрдї иштеп 
чыгуу боюнча Бирдиктїї банктар аралык 
процессинг борборунун базасында иш-
ке киргизилген. Бул процессинг борбору” 
ЖАК 2004-жылдын 13-майында Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы жана 11 
коммерциялык банктын биргелешкен кїч-
аракети менен тїзїлгєн. Учурда Улуттук 
банк, 14 коммерциялык банк, “Кыргызте-
леком” ААКсы жана “Дароо ишке ашыры-
луучу тєлємдєрдїн бириккен системасы” 
ЖЧКсы аталган жоопкерчилиги чектелген 
борбордун акционеринен болуп саналат.  

– «Элкарт» тєлєм карты туу-
ралуу кенири маалымат берсеўиз, 
анын єзгєчєлїгї эмнеде?
– «Элкарт» – бул, магниттик тилкеге же 

микропроцессорго (чип) ээ банктык тєлєм 
пластик карты. «Элкарт» карты нак эмес 
эсептешїїлєрдї: соода-тейлєє ишканала-
рында товарлар жана кызмат кєрсєтїїлєр 
їчїн тєлєє, калайык-калктын мамлекет-
тик кызмат кєрсєтїїлєр їчїн бюджетке 
тєлємдєрї, салыктарды, бажы алымдарын, 
камсыздандыруу тєлємдєрїн ишке ашы-
руу, ошондой эле республика аймагында-
гы акча берїї пункттарынан жана банко-
маттардан нак акча каражаттарын алуу 
їчїн каралган. Мында, “Элкарт” картта-
рын тейлеген бардык тїйїндєрдє “Элкарт” 
логотиби тїшїрїлгєн багыттамалар жана 
кєрсєткїчтєр жайгаштырылган.

«Элкарт» карты жеке єзїмдїк болуп са-
налат, анда карт ээсинин аты-жєнї; 
ПИН-кодду жана контролдук 
символду (16 ондук сан-
дарды) камтыган карт 
№; карттын колдонуу 
мєєнєтї бїткєн кїн 
(айы/кїнї) милдеттїї 
тїрдє кєрсєтїлєт. 

– Эмне їчїн “Эл-
карт” тєлєм кар-
тын пайдаланууну 
сунуштап жатасыз-
дар, ал кандай артык-
чылыктары бар?
– “Элкарт” тєлєм карты-

нын тємєн кїдєй негизги артык-
чылыктарын белгилеп кетїї за-
рыл:

• акчаны єзї менен кошо алып 
жїрїї зарылчылыгынын демек, жо-
готуп алуу тобокелдгинин жоктугу, 
кїндєлїк сатып алуулар їчїн ыўгайлуу 
тєлєє каражаты;

• єлкє аймагында акча каражатын 
кїнї-тїнї пайдалануу мїмкїнчїлїгї;

• республиканын бардык коммерция-
лык банктарынын банкоматтарынан жана 
терминалдарынан тейленїї мїмкїнчїлїгї;

• їй-бїлєнїн бардык мїчєлєрї 
їчїн кошумча пластик карттарын ачуу 
мїмкїнчїлїгї жана алардын чыгашала-
рын контролдоо;

• карт боюнча чыгашаларды эсеп 
кєчїрмєсїнїн жардамы менен текшерїї 
ыўгайлуулугу;

• товарлар жана кызмат кєрсєтїїлєр 
їчїн тєлєєдє салыктык жеўилдиктерди ко-
шо алганда, жеўилдик алуу мїмкїнчїлїгї; 

• “Элкарт” тєлєм карттарын чыгаруу 
жана аларды тейлєєгє алуунун наркыны 
тємєндїгї;

• башка бирєєнїн карттан санкция-
сыз пайдалануусуна бєгєт койгон, башка-
ча айтканда коопсуздукту камсыз кылган 
жеке ПИН-код.

– “Банктар аралык процессинг 
борбору карттарды кандайча чы-
гарат жана учурда канча карт чы-
гарылган?
– Эмиссия – пластик картын чыгаруу 

кардардын єтїнїч катынын негизинде, 
коммерциялык банктын билдирмеси бо-
юнча ишке ашырылат. Кайсы болбосун 
банк системанын иши, “Элкарт” пластик 
карттарын чыгаруу жана тейлєє, карт ме-
нен кошо ПИН-конверттерди алуу жана 
жєнєтїї маселелери боюнча “Банктар ара-
лык процессинг борбору” ЖАК менен ты-
гыз иш алып барган жооптуу адамды дай-
ындайт.

“Банктар аралык процессинг бор-
бору” ЖАКтын борбору кїнїгє улуттук 

Коом жана финансы

«Элкарт» тєлєм  
системасынын єзгєчєлїгї  
жана артыкчылыктары

Жакын арада эле Кыргыз Республикасында нак эмес тєлємдєр жана эсептешїїлєр 
їлїшїн кєбєйтїї боюнча 2018-2022-жылдарга каралган мамлекеттик 
программанын  їчїнчї баскычы коомчулукта кеўири талкууга алынып, Єкмєт 
тарабынан бекитилген. Бул жерде, чекене тєлємдєр рыногунда товарлар жана 
кызмат кєрсєтїїлєр їчїн эсептешїїлєр милдетин аткаруу “Элкарт” тєлєм карты 
менен улуттук тєлєм системасын тїзїїнїн максатынан экендигин баса белгилеп 
кетїї зарыл. Бул, нак акчага болгон керектєєнї азайтып, республиканын калкынын 
кеўири катмарынын банктык кызмат кєрсєтїїлєрдєн пайдалануу мїмкїнчїлїгїн 
арттырат. Анткени менен эл арасында, айрыкча алыскы айыл аймактарда нак 
эмес тєлєм же тєлєм системалары тууралуу кеўири маалыматка ээ боло элек 
жердештерибиздин бар экенин эске алып, биз “Банктар аралык процессинг 
борбору” ЖАКтын башкы директору Улан ЖАМАЛИДИНОВ менен маектешкен 
элек. Себеби, бул жоопкерчилиги чектелген коом аталган Мамлекеттик 
программанын талаптарын ишке ашырууда негизги катышуучу болуп саналат. 

тєлєм системасы-
нын 4 000 картын жана 

эл аралык тєлєм системасы-
нын 3 000 картын персоналдашты-

рууга мїмкїндїк берет. Жоопкерчилиги 
чектелген коомдун тиешелїї борборунун 
уюштуруу тїзїмї банк кардарларына тєлєм 
карттарын белгиленген кїнї берїї, даяр 
каттарды сактоо коопсуздугу боюнча эл 
аралык тєлєм системаларынын бардык 
талаптарын так сактоого аракеттенет.

2018-жылдын 22-февралына карата 
абал боюнча “Банктар аралык процессинг 
борбору” ЖАК тарабынан бардыгы болуп 
1,5 млн “Элкарт” карты чыгарылган (1 503 
542 карт, анын ичинен - 242 287 кайра 
чыгарылган карттар), аларды пайдалануу 
ыўгайлуулугу їчїн 1 445 банкомат жана 7 
346 POS-терминал эл кызматында. Банко-
маттар жана  POS-терминалдардын негиз-
ги бєлїгї Бишкек шаарында орнотулган.  

– “Банктар аралык процессинг 
борбору” ЖАК банктарга кандай 
кызмат кєрсєтїїлєрдї сунуштап 
келет? 
– “Банктар аралык процессинг бор-

бору” ЖАК улуттук тєлєм системасы-
нын ишин жана коммерциялык банктар-
га сунушталуучу кызмат кєрсєтїїлєрдї 
єркїндєтїї жана чєйрєсїн кеўейтїї жа-
гында туруктуу негизде иш алып барып 
келет. Банктарды системага туташтыруу 
жана аны коштоп жїрїї, тєлємдєр про-
цессинги, карттарды персоналдаштыруу 
жана тескєє, аралыктан орнотулган жабду-
уларды (банкоматтар, POS-терминалдар) 
туташтыруу жана тейлєє, карт балансын 
толуктоо жана акча каражаттарын чыга-
рып алуу, соода тїйїндєрїнєн товарлар 
жана кызмат кєрсєтїїлєр їчїн тєлєє сыяк-
туу негизги кызмат кєрсєтїїлєрдєн тыш-
кары, банктар жана алардын карт ээлери 
їчїн системанын ишинде орун алышы ык-
тымал болгон тобокелдиктерге монито-

ринг жїргїзїї жана системанын 
иши боюнча келип тїшкєн доо-
маттарды териштирїї; мульти-
валюталык карттар; Интернет-
эквайринг; карттан картка акча 
которуу, коммуналдык кыз-
мат кєрсєтїїлєргє банкомат-
тардан тєлєє; бейтараптык 

(лоялдуулук) програм-
масы; SMS талап кы-

луу, SMS жана E-mail 
билдирїї; карыз туу-
ралуу билдирїї жана 
овердрафт; пайыздар-

ды чегерїїнїн ар тїрдїї 
схемасын сунуштоо ме-

нен кыска мєєнєттїк кредит; 
“Карттын ПИН-кодун алмашты-

руу” функционалына туташтыруу сыяк-
туу тейлєєнїн кошумча башка тїрлєрїн 
сунуштайт. Ошондой эле, жоопкерчилиги 
чектелген коом алдында Call-center колдоо 
кызматы кїнї-тїнї иштейт. 

“Элкарт” улуттук тєлєм системасынын 
базасында “Пенсионердин карты” жана 
“Социалдык тєлєєлєр” сыяктуу бир катар 
социалдык долбоорлор ийгиликтїї ишке 
ашырылып келїїдє жана алардын алка-
гында карттарды чыгаруу жана аларды 
тейлєє акысыз жїргїзїлєт. Аталган карт-
тар боюнча акча каражаттарын нак акчага 
айландыруусу да акысыз. Акча каражатта-
рынын калдыгына жылдык 5% кошумча 
каражат чегерилип турат. 

Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигинин Борбордук казыналы-
гы менен биргеликте мамлекеттик бюд-
жеттен каржыланган уюмдар карт боюнча 
акча каражатын алуусу їчїн “Бюджеттик 
каражат алуучулардын карты” долбоору 
ишке ашырылган. 

– Жакында эле Сиз Элкарт Мо-
байл жаўы долбоорун сунуштады-
ўыз эле, аны ишке ашыруу кандай 
жїрїп жатат? 
– Ооба, ушул жылдын баш жагында 

“Банктар аралык процессинг борбору” 
ЖАК “Элкарт Мобайл” мобилдик тирке-
месин ишке киргизїї боюнча долбоорду 
ишке ашырган, ал Кыргызстандын айма-
гында иштеп жаткан кайсы болбосун бан-
кынын бардык “Элкарт” карттарын бир 
тиркемеге бириктирїїгє жана їйдєн же 
офистен чыкпай туруп эле, кайсы болбосун 
учурда жана кайсы жерден болбосун жерде 
тємєнкїлєргє мїмкїндїк берет:

• дароо которууларды ишке ашырууга:
• єздїк карттар ортосунда акча которуу 
• алуучу тууралуу маалыматтардын 

негизинде (карт номери, “Элкарт Мобайл” 
пайдалануучусунун мобилдик телефон но-
мери, карттын QR-коду боюнча) кайсы 
болбосун банктын “Элкарт” картына ак-
ча которуу

• Тєлємдєрдї єткєрїїгє:
• мобилдик телефон, электрондук кап-

чык балансын толуктоого  
• турак жай-коммуналдык чарба кыз-

мат кєрсєтїїлєрї, интернет, телеберїї жа-
на башкалар їчїн тєлєє 

• комиссиялык тєлєм кармалбаган-
дыктан. акча їнємдєє ыўгайы  

• Карт боюнча маалыматтарга кєз са-
лып турууга:

• актуалдуу балансты карап турууга
• карттар боюнча кєчїрмєнї дароо 

алууга 
• тєлєм статусуна кєз салып турууга  
«Элкарт Мобайл» тиркемеси аркылуу 

“Элкартты” кабыл алган жакын жайгашкан 
банкоматтарды жана соода тїйїндєрїн из-
деп табууга да мїмкїн. 

«Элкарт Мобайл» єтє ыўгайлуу 
тиркеме,жана аны пайдалануу да жєнєкєй. 
Мында болгону смартфонуўузга AppStore, 
GooglePlay программасын жїктєп алуу га-
на жетиштїї болот.  

– Мындан аркы пландар жана 
долбоорлор тууралуу айтып бер-
сеўиз.
– 2018-жылы “Банктар аралык процес-

синг борбору” ЖАК “МИР” тєлєм систе-
масы менен “Элкарт” тєлєм системасынын 
ортосунда тєлєм инфраструктурасынын 
интеграцияланышы долбоорун єздєштїрїї 
пландаштырууда. Бул мїмкїнчїлїк эки 
тєлєм системасынын карт ээлерине єлкє 
чегинен тышкары тоскоолдуксуз тейленїї 
мїмкїнчїлїгїн сунуштайт. Ошентип, Кыр-
гыз Республикасынын жарандары Рос-
сия Федерациясына барган учурда, эл ара-
лык тєлєм системаларынын картын ачып 
убара болбостон, “Элкарт” улуттук тєлєм 
системасынын картына ээ болушу гана 
жетиштїї болот. Бул долбоор Россия Фе-
дерациясынын, Кыргыз Республикасынын, 
Армения Республикасынын, Беларусь Ре-
спубликасынын, Тажик Республикасынын 
тєлєм системаларынын башчыларынын 
жана улуттук банктарынын єкїлдєрїнїн 
Армениядагы жолугушуусунун жїрїшїндє 
2017-жылдын ноябрь айында кол коюлган 
“жол картасына” ылайык ишке ашырылат. 

“МастерКард” эл аралык тєлєм систе-
масында сертификатцияланышы “Банктар 
аралык процессинг борбору” ЖАКтын 
2018-жылга каралган дагы бир маанилїї 
долбоорунан болуп саналат, бул коммер-
циялык банктарга аталган эл аралык си-
стеманын тєлєм карттарын чыгаруу жана 
тейлєє боюнча кызмат кєрсєтїїнї сунуш-
тоого мїмкїндїк берет. 

– Кызыктуу маегиўиз їчїн ыраазы-
чылык билдирип, биздин окурмандарга 
бул маалымат, айрыкча, “Элкарт Мобайл” 
жаўы тиркемесинин мїмкїнчїлїктєрїнєн 
пайдалануу жана келечекте Россиянын 
“МИР” улуттук системасынын тєлєм карт-
тары менен интеграциялануу пайдалуу бо-
лоруна ишенебиз.   

Маектешкен Т.ИСХАКОВ


