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Макалада эквайрингдин түрлөрү, өлкөнүн элект-

рондук төлөө системасынын азыркы абалы жана өнү-

гүүсү каралган. Эквайрингдик операциялардын жүрүү 

процесси кеңири жазылган. Анткени, бүгүнкү күндө 

электрондук төлөм системасы эквайрингдик кызмат-

тарды көрсөтүү жолу менен ишке ашат. Электрондук 

төлөм системасы эквайрингдин үч түрү менен ишке 

ашат: соода эквайринги, мобилдик эквайринг жана ин-

тернет эквайринг менен. Соода эквайринги - дүң жана 

чекене сооданын, кичи жана орто бизнестин өкүлдөрү-

нүн товарларын жана кызматтарын төлөөдө, алардын 

потенциалдык кардарларына банктык төлөм карта ме-

нен, POS-терминал аркылуу төлөөгө мүмкүнчүлүк бе-

рет. Жогоруда каралган кадимки POS-терминалга аль-

тернатива болуп мобилдик POS-терминал (mPOS), 

кардриддер эсептелинет. Ушундай түзмөктүн жарда-

мы менен мобилдик эквайринг ишке ашат. Мындай тех-

нология кардардын мобилдик телефону аркылуу, товар-

ларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү накталай эмес тө-

лөөгө мүмкүндүк берет. Интернет эквайринг соода эк-

вайрингине окшош, бирок мында сатуучу менен сатып 

алуучунун түздөн-түз байланышы жок. 

Негизги сөздөр: эквайринг, соода эквайринги, ин-

тернет эквайринг, мобилдик эквайринг, POS-терминал, 

төлөм карталары, электрондук төлөө системасы, ин-

тернет-колдонуучулар, коммерциялык банктар. 

В статье рассмотрены разновидности эквайрин-

га, современное состояние и развитие электронной пла-

тежной системы в стране. Подробно расписаны про-

цессы прохождения эквайринговых операций. Так как, на 

сегодняшний день электронная платежная система 

осуществляется путем предоставления эквайринговых 

услуг. Электронная платежная система осуществляе-

тся путем трех видов эквайринга: торгового эквайрин-

га, мобильного эквайринга и интернет эквайринга. Тор-

говый эквайринг-позволяет представителям оптовой и 

розничной торговли, малого и среднего бизнеса предо-

ставить своим потенциальным покупателям возмож-

ность оплачивать товары и услуги безналичным путем 

с использованием банковских платежных карточек, по-

среством POS-терминала. Альтернативой традицион-

ному POS-терминалу является мобильный POS-терми-

нал (mPOS) кардридеры. С помощью такого устройства 

осуществляется мобильный эквайринг. Такая техноло-

гия, позволяет проводить безналичную оплату товаров 

и услуг с помощью мобильного телефона покупателя. 

Интернет-эквайринг похож на торговый, но без пря-

мого контакта продавца и покупателя, т.к. покупки де-

лаются через всемирную сеть с помощью специальных 

web-интерфейсов. 

Ключевые слова: эквайринг, торговый эквайринг, 

интернет эквайринг, мобильный эквайринг, POS-терми-

нал, платежные карты, электронная платежная сис-

тема, интернет-пользователи, коммерческие банки. 

The article considers the types of acquiring, the current 

state and development of the electronic payment system in 

the country. Passing processes of acquiring operations are 

described in detail. Because, today, the electronic payment 

system is carried out through the provision of acquiring 

services. Electronic payment system is carried out by three 

types of acquiring: trade acquiring, internet acquiring and 

mobile acquiring. Trading acquiring allows wholesalers and 

retailers, small and medium businesses provide their poten-

tial buyers with the opportunity to pay for goods and services 

in a cashless way using bank payment cards, affordable POS 

terminal. An alternative to the traditional POS terminal is a 

mobile POS terminal (mPOS). Using such a device, mobile 

acquiring is performed. Such technology, allows for cashless 

payment of goods and services using the mobile phone of the 

buyer. Internet acquiring is similar to trading, but without 

direct contact of the seller and the buyer, because purchases 

are made via the world wide web using specialeb-interfaces. 

Key words: acquiring, trade acquiring, internet acqui-

ring, mobile acquiring, POS terminal, payment cards, elec-

tronic payment system, internet-users, commercial banks. 

Акча өзүнүн маңызы боюнча өзгөрүлүүчү 

касиетке ээ жана дайыма өнүгүүдө. Убакыт өт-

көн сайын накталай акча акырындык менен акча 
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жүгүртүү процессинен сүрүлүп чыгып, анын 

ордуна банктык эсептердеги жазуу түрүндөгү 

накталай эмес акчалар келди. Бара-бара биз нак-

талай акчага соода кылгандан алыстап, интер-

нет-дүкөндөрдөн, ири соода-сатык маркеттери-

нен электрондук төлөм системасын колдонуп са-

тып алууга өтүп жатабыз.  

Электрондук төлөм системасы – бул Ин-

тернет аркылуу ар кандай кызматтарды, товар-

ларды сатууда жана сатып алууда, Интернет кол-

донуучу менен каржы уюмдардын, бизнес-уюм-

дардын ортосундагы эсептөө системасы [1]. 

Бүгүнкү күндө электрондук төлөм система-

сы эквайрингдик кызматтарды көрсөтүү жолу 

менен ишке ашат. 

Эквайринг – бул банктык төлөм картала-

рын колдонуп, соода кылган жана кызмат көр-

сөткөн ишканалардын эсеп жүргүзүү операция-

ларын уюштурууга багытталган банк-эквайер-

дин иш аракети. Электрондук төлөм системасы-

нын тажрыйбасында эквайрингдин 3 түрү белги-

ленет. Алар: соода эквайринги, мобилдик эквай-

ринг жана интернет эквайринг [2]. 

Соода эквайринги  – дүң жана чекене соо-

данын, кичи жана орто бизнестин өкүлдөрүнүн 

товарларын жана кызматтарын төлөөдө, алардын 

потенциалдык кардарларына банктык төлөм кар-

та менен, POS-терминал аркылуу төлөөгө мүм-

күнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө төлөм картасы-

нын жардамы менен, накталай эмес сатып алуу-

ларды жүргүзүү, заманбап адамдын жашоосунун 

ажырагыс бир бөлүгүнө айланууда. Ушул себеп-

тен соода эквайрингин колдонуу бизнестин өнү-

гүүсүнө чоң өбөлгө түзөт [2]. 

Соода эквайрингин колдонуунун оң аспек-

тилери – бул тездик, кирешелүүлүк, универсал-

дуулук жана коопсуздук [3]. 

Тездик. Накталай акча менен төлөөгө кара-

ганда карта менен төлөө операциясын жүргүзүү-

гө кеткен убакыт азыраак, анткени накталай ак-

чаны санап чыгууга, акча калдыгын кайтарып бе-

рүүгө муктаждык жок [3].  

Кирешелүүлүк. Кардарлар, накталай акча 

каражаты менен чектелбегендиктен, чоң сумма-

дагы акчаны коротуп, сатып алууларды жүргүзү-

шү мүмкүн. 

Универсалдуулук. Кардарлар төлөмдү каа-

лаган валютада жүргүзө алашат. 

Коопсуздук. Товарларды жана кызмат көр-

сөтүүлөрдү төлөм картасы менен төлөөдө, кас-

сир накталай акча менен иштебегендиктен транз-

акцияларды жүргүзүүдө ката кетирүү ыктымал-

дуулугу азаят. 

Соода эквайрингин колдонуу – бул:  

 жасалма акчаларды алуу тобокелдигинин 

жокко чыгарылышы; 

 накталай акчаны чогултуу жана ташуу 

чыгымынын сарпталышы; 

 төлөмдү жүргүзүүнүн ыңгайлуу ыкмасы, 

анын жыйынтыгында кардарларды тейлөө кыз-

матынын сапатынын жогорулашы;  

 кассирдин катасын жокко чыгарат, анын 

жыйынтыгында уурдап тоноолордун тобокелди-

ги азаят; 

 ишкананын имиджин жаршыртат, жый-

ынтыгында сатуулар жогорулайт. 

Ишканадагы банктык карта менен төлөм-

дөрдү кабыл алуучу негизги жабдуу болуп POS-

терминал эсептелинет [3]. 

POS-терминал – (англис тилинен алганда 

Point of sale – соода кылуу пункту) – банктык тө-

лөм картасынын микросхемасынан же магнит-

тик тилкесинен керектүү маалыматты окуу жолу 

менен накталай эмес төлөөлөрдү ишке ашыруучу 

электрондук түзмөк [1]. 

 POS-терминал кардардын төлөө жөндөм-

дүүлүгүн текшерүү үчүн картанын микросхема-

сынан же магниттик тилкесинен керектүү маалы-

матты окуйт. 

 Авторизация ийгиликтүү ишке ашканда 

чек берилет. 

 Жумуш күнүнүн аягында жыйынтыктар-

ды салыштыруу жүргүзүлөт. 

Төмөндө (1-сүрөт) өлкө боюнча орнотулган 

POS-терминалдардын саны боюнча коммерция-

лык банктардын тизмеси көрсөтүлгөн. 
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1-сүрөт. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары орноткон 

 POS-терминалдардын саны [4]. 

- Кыргызстан Банкы – 946; 
- РСК Банкы – 336; 
- Бай-Түшүм Банкы – 74;  
- Демир Банкы – 1500; 
- KICB – 659; 
- Айыл Банкы – 124; 
- Бакай Банкы – 60; 
- Росинбанкы – 97: 
- Кыргызкоммерцбанкы – 360;  
- БТА Банкы – 23; 
- Оптима Банкы – 800;  
- Кыргыз-Швейцария Банкы – 10; 
- Компаньон Банкы – 113. 
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир катар 

коммерциялык банктары эл аралык төлөм систе-
масынын карталары Visa, MasterСard, American 
Express, UnionPay жана «Элкарт» улуттук карта-
лары менен, бир POS-терминал аркылуу тейле-
нүүгө мүмкүндүк берет. 

Мобилдик эквайринг. Жогоруда каралган 
кадимки POS-терминалга алтернатива болуп мо-
билдик  POS-терминал (mPOS), кардридер эсеп-
телинет. Ушундай түзмөктүн жардамы менен 
мобилдик эквайринг ишке ашат. Мындай техно-
логия кардардын мобилдик телефону аркылуу, 
товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү накта-
лай эмес төлөөгө мүмкүндүк берет [6]. 

Бул кызматтын колдонуучулары болуп, 
офистен тышкары кызмат көрсөткөн жеке иш-
керлер болуп эсептелинет. Алар: чакыруу боюн-
ча тез жардам көрсөткөн медицина кызматкерле-
ри, интернет-дүкөндөр, такси кызматында иште-
гендер, камсыздандыруу агенттери, кичи дүкөн-
дөрдүн ээлери ж.б.  

Мындай технологияны колдонуу ишкерлер 
үчүн кадимки POS-терминалга салыштырганда 
арзанга айланат. Анткени төлөмдү кабыл алуу 
үчүн кардридер деп аталуучу мобилдик кичи-

терминал (mPOS) жана 3G- же 4G-тармагын кол-
догон, iOS же Android платформасында орнотул-
ган тиркемеси менен смартфон же планшет гана 
зарыл. 

Операцияны аткарууда банктык төлөм кар-
тасы мобилдик кичи-терминал (mPOS) кардри-
дер аркылуу өткөрүлөт, сатуучу болсо смартфон-
го же планшетке төлөмдү кабыл алууга керектүү 
болгон маалыматты киргизет. Транзакцияны 
ырастоо үчүн кардар телефондун экранына өз ко-
лун коет. Чекти кардар электрондук почта же 
СМС-кабар аркылуу ала алат.   

Дүйнөлүк практикада кардридерлердин бир 
нече түрлөрү бар. Алар: чип менен жана магнит-
тик тилке менен иштеген аналогдук жана сана-
риптик кардридерлер. Бүгүнкү күндө булардын 
баасы жогору жана биздин өлкөдө азырынча 
жайылтуу негиздери каралууда.   

Интернет эквайринг. Электрондук төлөм-
дөрдүн бүткүл процесси кардардын персоналдык 
компьютери жана сатуучунун веб-сервери аркы-
луу өтөт.  Кардарлар веб-браузерди тапшырыкты 
жана төлөм ыкмасы (санариптик акчалар же 
банктык төлөм картасы менен) жөнүндө маалы-
матты жайгаштыруу үчүн колдонушат. Мындан 
кийин сатуучунун веб-сервериндеги программа-
лык камсыздоо, кардардын тапшырыгын текше-
рип, транзакцияны өткөрүп жана банктык карта-
лар аркылуу төлөөлөрдү тейлеген банктан кара-
жаттарды которууга санкция алуусу керек [2]. 

Интернет эквайринг соода эквайрингине ок-
шош, бирок мында сатуучу менен сатып алуучу-
нун түздөн-түз байланышы жок. Соода эквай-
рингинен айрымаланып, кээде интернет-эквай-
рингде сатуучу ишкана менен банктын ортосун-
да ортомчу болуп, процессингдик компания пай-
да болот. Процессингдик компаниялар түздөн-
түз кардарлардын төлөм карталары тууралуу 
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маалыматты чогултуу жана төлөм карталарынын 
ээлери менен банктын ортосундагы маалымат-
тын алмашуусуна жооп берет. Мындан тышка-
ры, төлөм карталарынын ээлерин интернет-ал-
дамчылардан коргоону жана аларга маалымат-
тык-консалтингдик колдонуу камсыз кылат. 

Бүгүнкү күндө биздин республиканын бир 
катар коммерциялык банктары Интернет тарма-
гындагы бизнести өнүктүрүү үчүн жаңы чечим-
дерди сунуштайт. Бул - коопсуз маалыматтын 
алмашуусу менен (SSL протоколу, узундугу 128 
бит) Интернет аркылуу банктык төлөм картала-
рынан төлөөнү кабыл алуу. 

Интернет-дүкөндөгү төлөм карталарынан 
төлөөнү кабыл алуу – бул: 

 интернет-дүкөнүндөгү төлөмдү ишке 
ашырууда кардар үчүн альтернативалык мүм-
күнчүлүк. Ишкер өзүнүн виртуалдык дүкөнүнөн 
төлөөнү сунуштоо менен, кардарлары үчүн бул 
процедураны бир кыйла жеӊилдетет. Муну ме-
нен бирге ал өзүнүн атаандаштык жөндөмдүүлү-
гүн жогорулатат; 

 потенциалдык кардарлардын санынын 
көбөйүшү. Төлөм карталарынан төлөөнү кабыл 
алуу - кардарлардын базасын бир кыйла кеӊей-
тет. Анткени банктык төлөм карталарын кармоо-
чулар жылдан жылга көбөйүүдө; 

 төлөмдөрдүн коопсуздугу. Жөнөкөй дү-
көндөгүдөй эле, Интернет аркылуу төлөм карта-
лары менен төлөөнү жүргүзүү ыңгайлуу жана 
коопсуз болуп калды. Ошондуктан, коммерция-
лык банктардын кызматкерлери тобокелдикти 
азайтуу боюнча бир катар чараларды иштеп 
чыгышкан. Бул - интернет-дүкөндөрдүн милдет-
түү түрдө каттоодон өтүшү, 128 бит узундуктагы 
коопсуз каналды пайдалануу, Thawte Server CA 
белгилүү эл аралык күбөлөндүрүү борборунун 
күбөлүктөрүн колдонуу болуп эсептелинет. 

Коммерциялык банктын авторизация борбо-
руна кошулууда бир нече шарттарды аткаруу 
зарыл [5]: 

1. Тиешелүү коммерциялык банкта тейле-
нүү үчүн келишим түзүү. 

2. Төлөм карталарынан төлөөнү кабыл алуу 
үчүн керектүү техникалык шарттарды түзүү. 

Эквайрингдин жакшы жактары катары тө-
мөнкүлөрдү айтсак болот: 

 ар кандай эл аралык төлөм системаларын 
кабыл алуу кардарлардын төлөө учурунда тан-
доосун камсыз кылуу; 

 көп суммадагы каражаттарды сарптоо 
жана тандоонун эркиндиги; 

 валюталарды конвертациялоодо көйгөй-
лөрдүн жоктугу; 

 жасалма акчадан жана алдоодон коргоо; 
 мекеменин кадыр-баркын жогорулатуу. 
Демек, эквайринг соода мекемелеринде кар-

дарлардын санын көбөйтөт, бул мекеменин акча 
айлануусун өстүрүүгө жардам берип, чыгымда-
рын жана операция жүргүзүлүп жаткандагы то-
бокелчиликти  азайтат. Ал эми кардар өз учурун-
да ыңгайлуу төлөмдөрүн ала алат.  Эквайринг са-
тып алуучуларга гана эмес компанияларга, банк-
тарга дагы ыңгайлуу, себеби, алар өздөрүнүн 
ишмердүүлугүн кошумча түшкөн акча каражат-
тарынын жардамы менен кеңейте алышат жана 
туруктуу кардарларынын да саны өсөт. 

Ошентип, электрондук коммерциянын өсү-
шү менен, бул чөйрөдө атаандаштык дагы өсүү-
дө. Өлкөнүн электрондук төлөм системалары по-
тенциалдык кардарларды жаңыча тейлөө жана 
жаңы кызмат көрсөтүүлөрү менен өзүнө тарты-
шууда. Өлкөнүн электрондук төлөм системала-
ры бүгүнкү күндө жетишкен деңгээлинен кайра 
тартпай, дагы да болсо жергиликтүү  рынокто по-
зициясын курчутуу ниетин тастыктаганын толук 
ишеним менен айтууга болот. 
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