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Осы Жарғы “ТұранƏлем Банкі” акционерлік қоғамының еншілес ұйымы - 
“Темірбанк” акционерлік қоғамының (бұдан əрі – Банк) заңды тұлға жəне өзіне Бас ұйым - 
“ТұранƏлем Банкі” акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Бас ұйым) бақылау жасайтын 
еншілес ұйым ретінде құқықтық мəртебесін белгілейтін ресми құжат болып табылады. 
Банктің жарияланған акциялары мемлекеттік тіркеуден өткен жəне шыққан сəттен бастап 
құрылтай шарттың əрекеті тоқтатылады, ал осы Жарғы бұдан кейінгі Банктің мемлекеттік 
тіркелу (қайта тіркелу), Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес мемлекеттік 
органдарға жəне басқа да ұйымдарға құрылтай құжаттарын ұсыну кездерінде жалғыз 
құрылтай құжаты ретінде қаралады. 

 
1-бөлім 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1.1. Банк 1992 жылғы 27 ақпанда өткен құрылтайшылар жиналысының шешімі 
бойынша құрылған, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте 
мемлекеттік тіркеуден жəне одан кейінгі қайта тіркеуден өткен коммерциялық ұйым 
болып табылады. 

1.2. Банк Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан 
Республикасының “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңы (бұдан əрі – АҚ туралы заң), 
Қазақстан Республикасының “Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметтері туралы” Заңы (бұдан əрі – “Банк туралы Заң”), Қазақстан Республикасының 
басқа да нормативтік құқықтық актілері жəне осы Жарғы негізінде жəне осыларға сəйкес 
өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығарушы 
акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады. 

1.3. Банк өзіне бақылау жасайтын басқа банк – “ТұранƏлем Банкі” акционерлік 
қоғамының (Бас ұйым) еншілес ұйымы болып табылады. Бас ұйым Банкке өзінің 
бақылауын жоғалтқан жағдайда, Банктің атауы өзгеруі керек, жəне осы Жарғы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əділет органдарында қайта тіркелуге жатады. 

 
2-бөлім 

БАНКТІҢ ФИРМАЛЫҚ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ  
ЖƏНЕ ЗАҢДЫ МƏРТЕБЕСІ 

2.1. Банктің толық атауы: 
- мемлекеттік тілде: “ТұранƏлем Банкі” акционерлік қоғамының еншілес ұйымы - 

“Темірбанк” акционерлік қоғамы; 
- орыс тілінде: Дочерняя организация Акционерного общества “Банк ТуранАлем” - 

Акционерное общество “Темірбанк”; 
- ағылшын тілінде: “Temirbank” Joint Stock Company, Subsidiary of “TuranAlem Bank” 

Joint Stock Company. 
2.2. Қысқартылған атауы: 
мемлекеттік тілде: “Темірбанк” АҚ; 
орыс тілінде: АО “Темірбанк” 
ағылшын тілінде: JSC “Temirbank”. 
2.3. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 

050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74. 
2.4. Банктің ұйымдық-құқықтық нысаны АҚ туралы заңға жəне Банктер туралы заңға 

сəйкес - “Акционерлік қоғам”. 
2.5. Банктің өтініші бойынша Банк АҚ туралы Заңда белгіленген көпшілік компания 

белгілеріне сəйкес келген жағдайда, уəкілетті орган Банкті көпшілік компаниясы деп 
таниды. Банк заңнама талаптарын сақтамаған жəне АҚ туралы Заңда көпшілік 
компаниялар үшін белгіленген белгілерге сəйкес келмеген жағдайда, Банк көпшілік 
компаниясы мəртебесін жоғалтады. 
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2.6. Банк өзін өзі қаржыландыру жəне шығынын өзі өтеу негізінде іс-əрекет жасайды, 
акционерлердің мүліктерінен бөлек, өзінің меншікті мүлкі, дербес балансы, теңге жəне 
шетел валюталарында корреспонденттік жəне өзге де шоттары, атауы жазылған дөңгелек 
мөрі, фирмалық бланкілері жəне басқа да қажетті  деректемелері болады. 

 Банктің меншікті нысаны – жекеше.  
2.7. Банк өзіне тиесілі барлық мүліктерге өз міндеттемелері бойынша жауапты. Банк 

акционерлердің міндеттемелері, оның ішінде Бас ұйым бойынша, Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайлардан басқа кездері жауап 
бермейді. Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне өздеріне 
тиісті акциялар құнының шегінде Банк қызметіне байланысты тəуекел шығындарды 
көтереді. 

Банкпен шарт бойынша немесе басқа түрде Банкке міндетті нұсқауларды беруге 
құқығы бар Бас ұйым, осындай нұсқауларды орындау үшін Банк жасаған мəмілелер 
бойынша Банкпен бірге қаражаттандыруға жауап береді. 

2.8. Банк өз қызметін үйлестіру, жалпы мүдделерді қорғау жəне ұсыну, бірлескен 
жобаларды жүзеге асыру жəне өзге де жалпылама мүдделерді шешу үшін банктер 
қауымдастықтары мен одақтарына кіруге, сол сияқты басқа банктермен бірлескен қызмет 
туралы шарт негізінде басқа банктермен біріккен консурциумдар құруға жəне Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, несие беру 
жөніндегі бірлесе жасалған жобаларды жүзеге асыру мен басқа да мүдделерін шешу 
мақсаттарында басқа консорциумдардың, қауымдастықтардың қызметтеріне қатысуға 
құқылы. 

2.9. Банк Банктер туралы Заңға сəйкес екінші деңгейдегі банк болып табылады. 
2.10. Банктің өз қызметін қамтамасыз ету жəне банктік операцияларды жүзеге асыру 

кезінде қауіптілікті азайту үшін өз құрылымдарында тұрақты қызмет жасайтын 
органдары: ішкі аудит қызметі, несиелік комитеті, басқа да тұрақты қызмет жасайтын 
комитеттері, банк операцияларын тікелей жүзеге асыратын штаттық бөлімшелері, жəне 
қосымша: заң, шаруашылық, сараптық, талдау, күзет жəне инкассация штаттық 
қызметтері болады.  

 
3-бөлім 

БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ  ЖƏНЕ  МƏНІ 
 

3.1. Банк қызметінің негізгі мақсаты банк қызметін тиімді жүзеге асыру, жаңа 
банктік өнімдерді енгізу жəне банктік операцияларды жүзеге асыру нəтижесінде табыстар 
түсіру жолымен Қазақстан Республикасының қаржылық нарығын дамыту болып 
табылады.  

3.2. Заңды жəне жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету Банк қызметінің мəні болып 
табылады. 

3.3. Банк өзінің банктік қызметтерін – банктік жəне Банктер туралы заңда көзделген 
өзге де операцияларды, сондай-ақ құнды қағаздар рыногында кəсіби іс-əрекеттің кейбір 
түрлерін, тек Қазақстан Республикасының қаржы рыногын жəне қаржылық ұйымдарды 
реттеу мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органнан жəне қаржы ұйымдарынан алынған 
лицензия негізінде ғана жүзеге асыра алады. 

3.4. Уəкілетті орган лицензияны беру кезінде Банктер туралы заңға енгізілген 
өзгертулер мен толықтыруларға сəйкес Банктің жүзеге асыруына рұқсат берілген 
операциялар атауларын анықтауға құқығы бар. 

3.5. Банк өзінің банктік қызметтерін, операцияларды жүргізудің жалпы шарттарын 
анықтайтын ережелер бар болғанда ғана жүзеге асыруға құқылы. Операцияларды 
жүргізудің жалпы шарттары жайлы ереже Банктің Директорлар кеңесімен бекітілуі жəне 
оның құрамында қолданыстағы Банктер туралы Заңда белгіленген мəліметтер болуы 
керек. 
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Қаржылық  қызметке төленетін сыйақы мөлшері жайлы хабарды тарату, оның ішінде 
оны жариялау кезінде, Банк сыйақы мөлшерлемесін уəкілетті ұйымдар белгілеген тəртіп 
бойынша шын мəнінде, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеумен қосымша көрсетуге 
міндетті. 

3.6. Жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) ұжымдық кепілдеу (сақтандыру) 
қорымен жасалған тиісті шартпен жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерімен белгіленген талаптарда Банк жеке тұлғалардың салымдарын 
(депозиттерін) міндетті ұжымдық кепілдеу (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы болып 
табылады. 

3.7. Банк екінші деңгейдегі банктер үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен тыйым салынбаған азаматтық-құқықтық мəмілелерді екінші деңгейдегі 
банктер үшін АҚ туралы Заңның талаптарын сақтай отырып, жасалатын келісімге 
байланысты ерекше жағдайға жатады деп белгіленген тұжырымды жəне Директорлар 
кеңесі қабылдаған қорытынды шешімді жасауға құқылы. 

3.8. Банк операцияларын орындау кезінде Банктің: 
- клиентпен жасалған шарт негізінде сыйақы мөлшерлемесін, сонымен қатар 

көрсеткен қызметтері үшін тарифтер мөлшерін белгілеуге; 
- несие алушы ұйымдардан олардың төлем қабілеттіктерін, сонымен қатар 

ұсынылған банктік қарыздың қамсыздандырылуын дəлелдейтін есептемелер, баланстар 
жəне құжаттар алуға; 

- Банк қаражаттарын немесе заемдерін қатыстырумен жүзеге асыру болжанып 
отырған объектілерді салудың, өркендетудің, қайта құрылымдаудың жəне техникалық 
қайта жарақтандырудың жобалық шешімдеріне сараптама жүргізуді талап етуге; 

- Шартпен қарастырылған міндеттемелердің бұзылған кездерінде клиенттерді одан 
əрі қаржыландыруды тоқтатуға жəне берілген заемдердің сомасын мерзімінен бұрын 
өндіріп алуға, сондай-ақ негізгі міндеттемені қамтамасыз ететін акцессорлық шарттар 
талаптарына сəйкес кепілдік затты өндіртіп алуға  құқығы бар.  

 
4-бөлім 

БАНКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 

4.1. Банк өзіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген құқықтардың 
барлығын қолданады.  

4.2. Банктің меншік құқығында өзінің акционерлерінің мүліктерінен үлестеніп 
жекеленген мүліктері болады, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сəйкес өндіріп алуға тартылуы мүмкін өзіне тиесілі мүліктердің шегінде өз міндеттемелері 
бойынша жауапты. 

4.3. Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес: 
1) өз атынан мəмілелер жасауға, мүліктік жəне мүліктік емес жеке құқықтарға ие 

болуға жəне жүзеге асыруға, өзінің мүліктік жəне мүліктік емес жеке құқықтарын 
қорғауға, сотта талапкер жəне жауапкер болуға, сол сияқты Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-əрекеттерді жүзеге асыруға; 

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес сенімхаттар 
беруге; 

3) Зияттық шығармашылық қызметтер нəтижелерінің ерекше жəне ерекше емес 
құқықтарына иелік етуге жəне ұсынуға, зияттық меншік объектілеріне құқық орнатушы 
құжаттарды алуға жəне беруге; 

4) Басқа банктерден заем, оның ішінде отандық жəне шетелдік банктерден жəне өзге 
де қаржы институттарынан дəрежелі сатыланған заемдар алуға жəне пайдалануға, 
акционерлердің жалпы жиналысының келісімімен Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларында белгіленген шарттарда Банктік құнды қағаздарды жəне 
вексельдері шығаруға; 
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5) Банк қызметін қамсыздандыру үшін қажетті жəне азаматтық айналымнан 
алынбаған кез келген мүліктерді (толығымен немесе бөлектей) орнатылған тəртіпте 
меншігіне, иелігіне, пайдалануына жəне (немесе) билігіне алуға; 

6) Салықтық есептеме жүргізу, мүліктерді бағалау, банктік операцияларды, 
табыстарды жəне шығындарды есепке алу мақсаттары үшін барлық талап етілетін жəне 
қажетті бухгалтерлік есепке алу мен есептеу құжаттамаларын бухгалтерлік есепке алу 
туралы заңнамаға жəне халықаралық стандарттарға сəйкес жүргізуге; 

7) Қазақстан Республикасының банктерінде жəне шетелдік банктерде банктік 
шоттардың барлық түрлерін ашуға жəне жүргізуге; 

8) Банктің алдына қойған мұраттарын жүзеге асыруға бағытталған қаржыландыру 
бағдарламаларының сызбасын зерделеп жасауға жəне жүзеге асыруға; 

9) өзінің көрсететін қызметтерінде ұлттық немесе валюталық үйлестіру туралы 
заңнаманы орындай отырып, шетелдік валютада өз бетінше бағалар (белгіленген бағалар) 
орнату жəне осындай қызмет көрсетуді ұсыну шарттарын өз бетінше белгілеуге; 

10) Қазақстан Республикасының аумағындағы немесе шетелдердегі заңды жəне жеке 
тұлғалармен, сол сияқты шетелдік мемлекеттік жəне халықаралық ұйымдармен хат 
жазысуды еркін жүргізуге жəне байланыста болуға жəне банктік қызметтердің мақсаттары 
үшін Банктің барлық объектілеріне меншікті коммуналдық жабдықтар орнатуға; 

11) өз атынан немесе Банк атынан əрекет ететін үшінші тұлғалармен шартқа отыру 
жолымен, сол сияқты басқа да заңды тұлғалармен бірге құқықтарын жүзеге асыруға; 

12) Қазақстан Республикасы заңнамаларының жəне халықаралық құқықтардың 
нормаларына сəйкес өзге де барлық құқықтарды игеруге құқығы бар. 

4.4. Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің келісімімен Қазақстан Республикасының аумағында да, шетелдерде де 
филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқығы бар. Банктің филиалдары мен өкілдіктері заңды 
тұлғалар болып табылмайды жəне Банктің Директорлар  кеңесімен бекітілген олар туралы 
ережелер негіздерінде Банк атынан əрекет етеді. 

4.4.1. Банктің Филиалы – Банктің атынан банк қызметін жүзеге асыратын, Банк 
орналасқан жерден тыс жерге орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын жəне өзіне 
Банк берген өкілеттіктер шегінде іс-əрекет жасайтын Банктің жекеше бөлімшесі. 

Банк филиалының бір облыс аумағында (республикалық маңызы бар қалаларда, 
астанада) бірнеше мекен-жайға орналасқан ғимараттарға ие болуына құқығы бар. 

4.4.2. Банк орналасқан жерден тыс жердегі жəне Банк мүдделерін қорғау мен 
өкілдеуді жүзеге асырушы, оның атынан жəне оның тапсырмасы бойынша белгіленген 
құқықтық іс-əрекеттерін орындаушы үлестеніп жекеленген бөлімшесі өкілдік болып 
табылады. 

4.4.3. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметін басқаруды Банк тағайындайтын 
тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Банк 
сенімхаттарының негіздерінде іс-əрекет етеді. 

4.4.4. Банктің филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасы мен аумағында 
өздері орналасатын мемлекеттердің заңнамаларына сəйкес құрылады жəне жабылады. 

4.5. Банк еншілес ұйым мəртебесін жоғалтқан жағдайда, Қазақстан 
Республикасының уəкілетті органының рұқсаты бойынша Қазақстан Республикасының 
аумағында да, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағында да еншілес банктер жəне 
еншілес ұйымдар құра немесе иемдене алады. 

4.6. Банк: 
1) осы Жарғымен көзделген қызметтерді жүзеге асыру кезінде екінші деңгейдегі 

банктер үшін уəкілетті органдар белгілеген қолданыстағы заңнама талаптарын, 
пруденциалды нормативтерді жəне орындалуы міндетті басқа да нормалар мен 
шектеулерді сақтауды; 

2) бухгалтерлік есептеулердің орнатылған стандарттарына сəйкес бухгалтерлік 
есептеулер жүргізу, халықаралық стандарттарға сəйкес бухгалтерлік, банкілік жəне өзге 
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де есеп-қисаптарды, уəкілетті органмен орнатылған біріктірілген негіздегі есеп-қисаппен 
қоса, уақытылы ұсынып отыруды; 

3) акционерлік қоғамдар туралы қолданыстағы заңнамамен жəне осы Жарғымен 
қарастырылған Банк акционерлерінің құқықтарын сақтауды; 

4) өзінің депозитшілерімен, клиенттерімен жəне корреспонденттерімен операциялар 
жəне депозиттер бойынша құпияларды, сол сияқты Банктің сейфтік жəшіктерінде, 
шкафтарында жəне бөлмелерінде сақталуда жатқан клиенттердің мүліктері жайлы 
құпияларды сақтауды; 

5) заңмен белгіленген уəкілетті тұлғаларға Банк қызметі туралы ақпаратты, оның 
ішінде банктік құпияны құрайтын мəліметтерді Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен белгіленген шектерде жəне шарттарда ұсынуды міндетіне 
алады. 

 
5-бөлім 

БАНКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖƏНЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ,  
КІРІСТЕРДІ БӨЛУ ЖƏНЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ ТƏРТІБІ 

 
5.1. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың төлеген акцияларының 

номиналды құны бойынша жəне онан кейінгі хабарланған акцияларды орналастыру 
көмегімен көбейту жəне олардан инвесторларға орналастырылған баға бойынша төлеу АҚ 
туралы заң белгілеген талаптарға сəйкес белгіленеді. 

Банктің Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен 
аталады. 

5.2. Банк жай жəне артықшылықты акцияларды құжатсыз түрде шығарады. 
Жай атаулы акциялар иеленушісіне Банк акционерлерінің жалпы жиналысында 

дауыс беру құқы беріледі. 
Артықшылықты акциялардың иелері дауыс беру құқықтарына иелі емес жəне Банкті 

басқаруға төмендегі жағдайлардан басқаларда қатыспайды, егер: 
5.2.1. Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері артықшылықты акцияларды 

иеленуші акционердің құқықтарын шектейтін мəселені талқыласа, бұндай шектеуге 
артықшылықты акциялар жалпы санының үштен екісінен артығы дауыс берген жағдайда 
ғана, бұл мəселелер бойынша шешім қабылданған болып саналады; 

5.2.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру немесе тарату 
туралы мəселені талқыласа; 

5.2.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттер, оны төлеу үшін орнатылған 
мерзім өткен күннен бастап, үш ай ішінде толық мөлшерде төленбесе; 

5.3. Акциялар бөлінбейді. Егер, акция бірнеше тұлғаларға жалпы меншік құқында 
тиесілі болса, олардың бəрі бір-ақ акционер болып танылады жəне акциямен куəланған 
құқықтарын өздерінің сенімхат бойынша іс-əрекет етуші жалпы өкілі арқылы қолданады. 

5.4. Банк өз акцияларын олардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуден өткізген соң 
ғана орналастыруға құқылы. Банк акцияларын, оның белгілі бір мөлшердегі хабарланған 
акциясын орналастыру шешімін Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды. 

Акцияларды орналастыру хабарланған акциялар санының шегінде бір немесе 
бірнеше орналастыру арқылы жүргізіледі. 

5.4.1. Акцияларды орналастыру құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында 
жазылу немесе аукцион жүргізу не құнды қағаздардың ұйымдастырылған рыногында сату 
арқылы жүзеге асырылады. 

5.4.2. Жазылу арқылы Банктің орналастырылған акциялары сол орналастыру 
көлемінде акция алушы тұлғалардың барлығына, артықшылықты сатып алу құқына сəйкес 
акция алған акционерлерден басқа, орналастыру бағасы бойынша сатылуға жатады.  



 7

Акционерлер орналастыру жөнінде шешім қабылдаған Банктің органы белгілеген 
орналастырудың бірыңғай бағасы бойынша артықшылықты сатып алу құқына сəйкес 
акцияларды сатып алады.  

Акцияларды орналастыру жөнінде шешім қабылдаған қоғамның органы осы 
орналастыру үшін белгіленген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылуы 
мүмкін ең төменгі баға болып табылады.   

5.5. Банктің акция ұстаушыларының тізілім жүйесін енгізуді тіркеуші үлестес 
тұлғалары болып табылмайтын, Банктің Директорлар кеңесімен белгіленген, онымен Банк 
акция ұстаушылардың тізім жүйесін қызмет көрсетулері туралы шартқа отыратын тəуелсіз 
тіркеуші жүзеге асырады. 

5.6. Банктің акционерлері болып Банктер туралы Заңда көзделген шектеулерді есепке 
ала отырып, Қазақстан Республикасының заңды жəне жеке тұлғалары, резиденттері жəне 
бейрезиденттері бола алады. 

5.7. Акциялардың құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен 
белгіленеді.  

5.8. Инвесторлар алған акцияларын тек қана ақшамен төлеуге міндетті. Кез келген 
шамадағы акцияларға жазылу кезінде, егер тараптардың келісімдерімен өзгедей 
қағидалары қарастырылмаса, инвестор əдетте, олардың 100% құнын бірден төлейді. 

5.9. Банктің Жарғылық капиталын көбейту акционерлердің жалпы жиналысының  
шешімімен қосымша акцияларды шығару жəне оларды орналастыру жолымен немесе 
оларды мəжбүрлеп шығарған жағдайда сот шешімі бойынша жəне салықтар мен басқа да 
бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша қарыздарды өтеу үшін орналастырылған 
акцияларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген 
тəртіппен жəне шарттарды орналастыру жолымен жүзеге асырылады. 

Акционерлердің қосымша шығарылған акциялар мен акцияларға айырбасталатын 
өзге де құнды қағаздарды, сол сияқты Банктің бұрын сатып алған жəне 
орналастырылудағы аталмыш құнды қағаздарын алуға бірінші кезекте құқықтары бар. 
Акционерлердің құнды қағаздарды артықшылықты құқықпен сатып алу тəртібін іске 
асыру Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді. 

5.10. Банк орналастырылған акцияларын сатып алуды акционерлердің 
келісімдерімен оларды кейіннен сату мақсаттарында немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына жəне Банктің Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда, тек 
акцияларды орналастыру қорытындылары жөнінде есеп бекітілгеннен кейін ғана  
Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асыра алады. Егер Банктің бастамасы бойынша 
сатып алынатын оның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санының бір 
пайызынан артық болса, ол өзінің акционерлеріне мұндай сатып алуы туралы баспа 
басылымында жариялау жолымен хабарлауға міндетті. 

Егер, Банк акционерлерімен сатылып алынуға мəлімделген, оның орналастырылған 
акциялары Банк сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болса, бұл акциялар 
акционерлерден оларға тиесілі акцияларының санына пропроционалды сатылып алынады.  

5.11. Банк өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға: 
1) акционерлердің алғашқы жалпы жиналысын өткізгенге дейін; 
2) акцияларды орналастыру қорытындылары жайлы есептеме бекітілгенге дейін; 
3) егер, акцияларды сатып алу нəтижесінде Банктің меншікті капиталының көлемі 

банк заңнамасымен белгіленген ең аз мөлшерден де кем болып қалатын болса; 
4) егер, акцияларды сатып алу кезінде Банк төлеу қабілетсіздігі немесе дəрменсіздігі 

белгілеріне сəйкес келсе, не болмаса аталған белгілер акцияларды сатып алуда талап 
етілетін немесе болжамды барлық акцияларды сатып алу нəтижесінде пайда болатын 
болса; 

5) егер, сотпен немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату 
туралы шешім қабылданса құқылы емес. 
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5.12. Банк акционердің талабы бойынша акционердің орналастырылған  акцияларын 
заңнамамен жəне осы Жарғымен белгіленген тəртіппен мынадай жағдайларда сатып алуы 
керек: 

1) акционерлердің жалпы жиналысында Банкті қайта ұйымдастыруға шешім 
қабылданса (егер, акционер Банкті қайта ұйымдастыру мəселесі қаралған акционерлердің 
жалпы жиналысына қатысса жəне оған қарсы дауыс берсе); 

2) Банктің мүддесіне сəйкес жасалған ірі келісімдер шешімімен жəне (немесе) 
жасалған мəмілелер туралы шешіммен келіспесе; 

3) Нақ осы акционерге тиесілі акция құқығын шектейтін осы Жарғыға, 
акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгертулер мен толықтыруларға 
келіспеуге (егер, акционер сондай шешім қабылданған акционерлердің жалпы 
жиналысына қатыспаса немесе жиналысқа қатысқанымен қабылданған шешімге қарсы 
дауыс берсе). 

5.13. Егер, Банк акционерлерімен сатылып алынуға мəлімделген, оның 
орналастырылған акциялары Банк сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болса, 
бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акцияларының санына пропорционалды 
сатылып алынады. 

Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуы 
заңнамамен жəне осы Жарғымен белгіленген тəртіппен бекітілген акциялар бағасын 
белгілеу əдістемесіне сəйкес жүзеге асырылады. 

5.14. Банктің акционерлеріне, оларға тиесілі жай акциялар бойынша акционерлердің 
жалпы жиналысының шешіміне сəйкес жыл, тоқсан немесе жартыжылдық 
қорытындылары бойынша дивидендтер төленеді. Жыл қорытындысы бойынша 
дивидендтер төлеу жөніндегі шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 
қабылдайды. 

5.15. Банк акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе құнды қағаздармен, 
дивидендтер төлеу жөнінде шешім акционерлердің жалпы жиналысында көпшілік 
дауыспен қабылданған жағдайда ғана, артықшылықты акцияларлар бойынша 
дивиденттерден басқа, беріледі. 

Банктің артықшылықты акциялары бойынша құнды қағаздармен дивидендтер 
төлеуге жол берілмейді. 

Банк акциялары бойынша дивидендті оның құнды қағаздарымен төлеуге тек 
акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана Банктің жарияланған акцияларымен 
жəне шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылады. 

Дивидендтер алуға құқы бар акционерлердің тізімі дивидендттер төлеу басталатын 
күннен бұрын жасалуы керек. 

Төленбеген дивидендтермен акцияны иеліктен шығару оларды акцияның жаңа 
меншік иесі алуға құқы болған кезде, егер басқалар акцияларды иеліктен шығару 
жөніндегі шартта қарастырылмаса, жүзеге асырылады. 

Банк акциялары бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі Банк Жарғысымен жəне 
акцияларды шығару анықтамалығымен белгіленеді. 

5.16. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы немесе өзге де кезең 
қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатсыздығы 
туралы, бұл жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, 
шешім қабылдауға құқылы. 

5.17. Қарапайым акцияға дивидент төлеу тек артықшылықты акцияларға дивидент 
толық төленгеннен кейін ғана жасалады. Дивидендтер төлеу туралы шешім бұқаралық 
ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
жəне мерзімде жариялануы керек. 

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай 
мəліметтер болуы керек: 

1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік жəне басқа да деректері; 
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2) дивидендтер төленетін кезең; 
3) бір жай акцияға арналған есеппен дивиденд мөлшері; 
4) дивидендтер төлеу басталған күн; 
5) дивидендтер төлеу тəртібі жəне нысаны. 
 
5.18. Артықшылықты акцияларға иелік етуші акционерлердің жай акциялардың 

меншікті иелеріне қарағанда алдын ала анықталған кепілді мөлшерде осы Жарғы 
белгілеген, сонымен қатар Банк таратылғаннан кейін қалған мүліктерінің бөлігіне 
артықшылықты құқықтары бар. 

5.19. Артықшылықты акция дивидендтінің кепілдік мөлшері жылына 1 (бір) 
артықшылықты акцияға 100 (жүз) теңгені құрайды. Артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу тоқсан сайын 1 (бір) артықшылықты акцияға 25 (жиырма бес) теңге 
көлемінде жүргізіледі. 

5.20. Акционерлер жалпы жиналысының кез келген шешімі, оның ішінде 
артықшылығы бар акция иесінің құқығын шектейтін осы Жарғыға өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу, тек акционерлер жиналысының мынадай жағдайында, яғни 
орналастырылған (сатып алынғандарды есептен шығара отырып) артықшылықты 
акциялардың жалпы санының үштен екісін иеленушілер осындай шектеу қабылдансын 
деп дауыс берген кезде ғана қабылдануы мүмкін. 

5.21. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша, 
сондай-ақ егер, сотпен немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату 
жөнінде шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді жəне төленбейді. 

5.22. Қарапайым жəне артықшылықты Банк акцияларына дивиденд төлеуге рұқсат 
етілмейді: 

1) меншікті капиталдың теріс шамадағы мөлшері кезінде немесе Банктің меншікті 
капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нəтижесінде теріс 
шамада болып қалатын болса; 

2) егер, Банк Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес банкроттық туралы 
төлеу қабілетсіздігі немесе дəрменсіздігі белгілеріне сəйкес келсе, немесе аталған белгілер 
Банкте өзінің акциялары бойынша дивидендтер төлеу нəтижесінде пайда болатын болса; 

5.23. Акциялар иесі (жеке тұлға) қайтыс болған жағдайда, акциялардағы меншігі 
оның мұрагеріне заңмен орнатылған тəртіпте көшеді, бұл туралы акционерлердің 
тізіліміне тиісті жазба жазылады. 

5.24. Банк өзінің кейінгі қызметтеріне қаражат тарту мақсатында купонды, 
дисконтты облигациялар жəне облигациялардың басқа да түрлерін шығаруға құқылы. 
Облигациялардың меншік иелері Банкті басқаруға қатысу құқығымен үлестенбейді. 

Облигациялар шығаруды құнды қағаздардың нарығы жөніндегі заңға сəйкес Банк 
жүзеге асырады. 

Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу жəне облигацияларды өтеу оларды 
мерзімінен бұрын өтеу туралы қарастырылуы мүмкін шығарудың шарттарына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

5.25. Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құнды қағаздарды айырбастауды, 
қолданыстағы заңнамалардың талаптарына сəйкес Банктің құнды қағаздарының бір түрін 
жоюды жəне оларды Банктің құнды қағаздарының басқа түріне алмастыру жолымен 
жүзеге асыра алады. 

Банктің құнды қағаздарын айырбастау  шарттары мен тəртібі айырбасталатын құнды 
қағаздарды шығару анықтамалығымен белгіленеді. Банктің акцияға айырбасталатын 
құнды қағаздарын шығаруға Банктің жарияланған жəне орналастырылған акциялары 
арасындағы айырмашылық шегінде рұқсат беріледі. 

5.26. Банк кепілге Банктің құнды қағаздарын қолданыстағы АҚ туралы заңнамамен, 
Банктер туралы Заңмен жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық 
актілерімен қарастырылған шектерде жəне шарттарда қабылдай алады. 
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5.27. Банктің шаруашылық қызметтен алған таза кірісі Банктің негізгі даму көзі 
болып табылады, ол Банктің жеке меншігінде болады. 

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төленгенге дейін таза кірісінен 
Банктің резервтік капиталы құралады жəне толықтырылады, ол нормативтік-құқықтық 
актілерге сəйкес жіктелмейтін банк активтері көлемінің 5 пайызынан кем болмауы керек. 
Резервтік капитал Банк қызметін жүзеге асырумен байланысты шығындарды жабу үшін 
қолданылады. Резервтік капиталды қолдану тəртібі Банктің Директорлар кеңесімен 
белгіленеді. 

Банктің таза кірісінен акциялар бойынша дивидендтер төлемі жəне қолданыстағы 
заңнамаға жəне осы Жарғыға сəйкес басқа да төлемдер жүргізіледі. 

Əрбір есеп қаржы жылындағы Банктің таза кірісін бөлу тəртібін осы Жарғымен жəне 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларында қарастырылған 
құзыретіне сəйкес Банк акционерлерінің  жалпы жиналысы бекітеді. 

 
6-бөлім 

БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ. 
 БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 
6.1. Жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларына сəйкес Банк акцияларын ала алады.  
6.2. Банк акциясына меншіктік құқығын алғаннан кейін акция сатып алушы Банк 

акционері болады. 
6.3. Банк акционерінің құқықтары: 
1) Банкті басқаруға Қазақстан Республикасының заңнамаларымен жəне осы 

Жарғымен қаралған тəртіпте қатысу; 
2) осы Жарғымен, акционерлердің жалпы жиналыстарының жəне Директорлар 

кеңесінің шешімдерімен белгіленген тəртіпте дивидендтер алу; 
3) Банк қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде осы Жарғымен қаралған тəртіпте 

Банктің қаржылық есептемелерімен танысу; 
4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан аталмыш акционердің құнды 

қағаздарға меншік құқығын дəлелдейтін үзінді көшірме алу; 
5) Акционерлердің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесін сайлау үшін 

үміткерлер ұсыну; 
6) Банктің органдарымен қабылданған шешімдерді сот жүзінде даулау; 
7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұраныстар жасау жəне Банкке сұрау салу 

келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дəлелді жауаптар алу; 
8) Банк таратылғаннан кейін қалған мүліктерінің бөлігіне ие болу; 
9) АҚ туралы Заңмен орнатылған тəртіпте Банктің акцияларын немесе оның 

акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағаздарын артықшылықты сатып алу. 
6.4. Банктің ірі акционерлерінің бұларға қосымша құқықтары: 
1) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету; 
2) АҚ туралы Заңға сəйкес Банктің Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы 

жиналысының күн тəртібіне қосымша мəселелер енгізуді ұсыну; 
3) Банктің Директор кеңесінің мəжілісін шақыртуды талап ету; 
4) Ұлттық Банктің лицензиясы бар аудиторлық ұйымынан өз қаражаты есебінен 

Банкке аудит жүргізуді талап ету. 
6.5. Банк акционерлерінің артықшылықты құқықтары: 
- Банктің басқа акционерлерден сатып алған акцияларын сатып алуға; 
- Банктің қосымша шығарылатын акцияларын сатып алуға. 
6.6. Осы бөлімде қарастырылған акционерлердің құқықтары мейлінше толық болып 

табылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамаларына жəне осы 
Жарғыға сəйкес басқа да құқықтарды қосымша жүзеге асыра алады. 
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6.7. Банк акционерлерінің міндеттері: 
1) АҚ туралы Заңмен, осы Жарғымен жəне егер Банк акциясын алушымен шарт 

жасалса, осындай тиісті шартқа сəйкес қарастырылған тəртіпте акцияларды төлеу; 
2) Коммерциялық, қызметтік жəне заңмен қорғалатын басқа да құпиялар болып 

табылатын Банк қызметі туралы мəліметтерді жарияламау; 
3) Банктің акция ұстаушыларының тізілімін жүргізу үшін қажетті мəліметтердің 

аталмыш акционерге қатысты өзгерулері жайлы, он күн ішінде тіркеушіні немесе 
номиналды ұстаушыны хабардар ету; 

4) Банктің ірі акционері немесе банктік холдинг болғысы келген тұлға алдын ала 
уəкілетті органнан Банктің ірі қатысушысы немесе банктік холдинг мəртебесін алу үшін 
келісуге міндетті. 

5) Өзіне қатысы жоқ себептерге байланысты Банктің ірі қатысушысы немесе банктік 
холдинг нышандарына сай келген Банк акционері, осындай белгілерге ие болған кезеңнен 
бастап отыз күндік мерзім ішінде уəкілетті органды Банктің өзіне тиесілі акциялар 
санының орналастырылған акциялар (артықшылықты жəне Банк сатып алғандарды 
шегере отырып) санына жəне (немесе) өзі иелік ететін Банктің дауыс беруші 
акцияларының санына пайыздық қатынасының өзгергендігі туралы хабардар етуге 
міндетті. Бұндай акционердің Банктің басшылығына немесе саясатына əсер етуге 
бағытталған əрекеттер қолдануына немесе осындай түрде алынған акцияларымен дауыс 
беруге, ол уəкілетті органнан қолданыстағы заңнамаға сəйкес жазбаша келісім алмайынша 
құқығы болмайды. 

6) АҚ туралы Заңға жəне өзге де заңнамалық актілерге сəйкес басқа да міндеттерді 
орындау.  

Осы Жарғының 67 тармағындағы 3-5) тармақшаларында белгіленген талаптарды 
акционердің орындамауы салдарынан келтірілген залалдарға Банк жауап бермейді. 

6.8. Бірде бір тұлға өз бетінше немесе басқа бір тұлғамен(тұлғалармен) бірге 
уəкілетті органның жазбаша келісімінсіз банк холдингі, Банктің ірі қатысушысы бола 
алмайды. Банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі болғысы келген тұлға уəкілетті 
органнан Банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі мəртебесін алу үшін алдын ала 
келісім алуға міндетті. 

Өзіне қатысы жоқ себептермен Банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі 
белгілеріне сəйкес келген Банк акционері, осындай белгілер пайда болған кезеңнен бастап 
отыз күн ішінде өзіне тиісті Банк акцияларының санына Банктің орналастырған 
акцияларына (артықшылықты жəне Банк сатып алғандардан басқасы) жəне (немесе) дауыс 
беретін акцияларына деген пайыздық қатынасының өзгергендігі жайында уəкілетті 
органды хабардар етуі қажет. Бұндай акционер осындай əдіспен алынған акцияларымен 
Банктің басшылығына немесе саясатына əсер етуге бағытталған əрекеттер жасауға 
уəкілетті органнан қолданыстағы заңнамаға сəйкес жазбаша келісім алмайынша құқы жоқ. 

6.9. Банк орындалу уақыты жеткен Банк алдында ақшалай міндеттемесі бар 
акционерден Банк акциясын сатып алатын кезде, акцияның құны мен міндеттеме 
сомасының айырмашылығы, егер бұл шарт Банк пен акционер арасындағы тиісті шартта 
қарастырылса төленеді. 

6.10. Жазбаша түрдегі уəкілетті органның келісімінсіз бірде бір жеке тұлға өзі немесе 
басқа (басқалар) тұлғамен бірігіп банк холдингі, банктің ірі қатысушысы бола алмайды. 

6.11. Банктің акцияларын сатуға ниет білдірген тұлғаға, Банк сол акцияларды 
ұсынылған бағасынан жоғары бағаға өзі немесе үшінші тұлғалар сатып алатыны жайлы 
ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныстың құрамында акциялардың саны мен 
бағасы туралы мəліметтер жəне акцияларды үшінші тұлғалар сатып алатын болса, 
олардың деректемелері болуы керек. 

6.12. Құнды қағаздардың екіншілікті нарығында Банктің дауыс беретін 
акцияларының отыз жəне одан да көп артық пайыздарын өз бетінше немесе өзінің үлестес 
тұлғаларымен бірге сатып алған тұлға, алған күнінен бастап отыз күн ішінде қалған 
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акционерлерге өздеріне тиесілі Банк акцияларын сатуларына баспа басылымдарында 
ұсыныс жасап жариялауға міндетті. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы 
ұсынысты, оларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап, отыз күннен 
аспайтын мерзім ішінде қабылдауға құқылы. 

6.13. Акционерлерге өздеріне тиесілі акцияларын сату туралы жасалған ұсыныстың 
құрамында Банктің  дауыс беретін акцияларының отыз жəне одан да артық пайыздарын 
алған тұлғаның өзі жəне үлестес тұлғалары туралы деректер аттарымен (атауларымен), 
мекен-жайларымен (орналасқан орындарымен) оларға тиесілі акциялардың санымен қоса, 
АҚ туралы Заңға сəйкес белгіленетін акцияларды алудың болжамды бағасы туралы 
деректер болуы керек. 

Акционерге тиесілі акцияларды сату туралы оның келісімі жазбаша алынған 
жағдайда, алу туралы ұсыныс жариялаған тұлға, отыз күн ішінде акцияларды төлеуге 
міндетті. 

Акцияларды алудың көрсетілген тəртіптері сақталмаған кезде, Банктің дауыс беретін 
акцияларының отыз жəне одан да артық пайыздарын иемденуші тұлға (тұлғалар) өзімен 
(өздерімен) үлестес болмаған тұлғаларды өздеріне (оларға) тиесілі Банктің дауыс беретін 
акцияларының жиырма тоғыз пайызынан артық бөлігін иелігінен (иеліктерінен) айыруды 
жүргізуге міндетті. 

6.14. Банк басқармасы өз акционерлерінің назарларына Банк қызметі туралы, өзінің 
акционерлерінің мүдделеріне қатысты, ақпаратты жеткізуге міндетті, оларға мыналар 
жатады: 

1) акционерлердің жалпы жиналыстарымен жəне Директорлар кеңесімен 
қабылданған шешімдер жəне олардың орындалуы туралы ақпараттар; 

2) Банктің акция жəне басқа да құнды қағаздар шығаруы, Банктің құнды қағаздарын 
орналастыру қорытындылары туралы есептемелерді жəне Банктің құнды қағаздарын өтеу 
қорытындылары туралы есептерді бекіту, Банктің құнды қағаздарын уəкілетті органның 
жоюы; 

3) Банктің ірі мəмілелер жəне жасалуына Банктің мүддесі бар мəмілелерді жасауы; 
4)  Банктің меншікті капиталы көлемінің жиырма бес жəне одан да көп пайызын 

құрайтын көлемде Банктің заем алуы; 
5) Кейбір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін Банктің лицензия алуы, Банктің қандай 

да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін бұрын алған лицензия қызметін тоқтата тұру  
немесе тоқтату; 

6) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы; 
7) Банк мүліктерін пайдалануға тыйым салынуы; 
8) Нəтижелерінде Банктің мүліктері жойылған, баланстық құндары Банк активтері 

жалпы көлемінің он жəне одан да артық пайызын құрайтын төтенше жағдайлардың 
туындауын; 

9) Банктің жəне оның лауазымды тұлғаларының əкімшілік жауапқа тартылуларын; 
10) Банкті мəжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешімді; 
11) Акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдеріне сəйкес осы Жарғының 

614 тармағына қосымшалар туралы оның акционерлерінің мүдделеріне қатысты өзге де 
ақпараттар. 

Банк көрсетілген ақпаратты Банктің интернеттегі weв-сайтына енгізеді немесе 
“Егемен Қазақстан” мемлекеттік газеті мен “Казахстанская правда” газетінде мемлекеттік 
немесе орыс тілдерінде жарияланады. 

6.15. Осы Жарғының 6.13.тармағында көрсетілген мəселелер бойынша ақпараттар 
Банкке акционерден жазбаша сұраныс келіп түскен күннен бастап 10 күн ішінде онда 
көрсетілген нақты мəселелер бойынша Банк Басқармасының акционеріне ұсынылады. 

 
7-бөлім 

БАНКТІ БАСҚАРУ 
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7.1. Банкті басқару: 
- Жоғары органмен – Акционерлердің жалпы жиналысымен; 
- Басқару органымен – Директорлар кеңесімен; 
- Атқарушы органмен – Басқармамен жүзеге асырылады. 
Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банк банктік операциялар жасау 

кезінде тəуекелділікті басқару мақсатында Директорлар кеңесі жанынан Басқарма 
қызметіне бақылау жасауды жүзеге асыратын жəне банктік тəуекелділікті барынша 
азайтуды қамтамасыз ететін органдар құрылуы мүмкін. 

7.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жоғары органы болып табылады. 
Жиналыс жылдық жəне кезектен тыс болып өткізіледі. 

7.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес 
ай ішінде шақырылады. Көрсетілген мерзім ішінде Банктің есеп жылындағы қызметін 
тексеруді аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аудит үш айға дейін ұзартылуы мүмкін. 

7.4. Акционерлердің кезектен тыс жиналыстары Директорлар кеңесінің жəне Банктің 
ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады. 

Акционердің бастамасы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысын əзірлеуге жəне оны өткізуге байланысты жұмсалған шығындар олардың 
өздеріне жүктеледі жəне осы жиналысты шақыру себебі дəлелденгеннен кейін Банк 
шығындарды қайтарады. 

7.5. Акционерлер алда болатын жалпы жиналыс жөнінде кем дегенде отыз күн бұрын 
құлақтануы тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін жағдайда, өткізілетін 
мерзімнен қырық бес күн бұрын республикалық “Егемен Қазақстан” немесе 
“Казахстанская правда” газеттерінде мемлекеттік немесе орыс тілдерінде хабарлама 
жариялау жолымен жүзеге асырылады. Уақыт есебінің мерзімі ақпарат құралдарында 
құлақтандыру жарияланған күннен немесе акционерлердің жазбаша хабарламасы 
жолданған сəттен басталады. 

7.6. Банк акционерлерінің жалпы жиналыстарын өткізу туралы хабарламалар 
мыналарды қамтуы керек: 

1) Банктің атқарушы органының толық атауын жəне орналасқан жерін; 
2) Жиналыстарды шақыру бастамашысы жайлы мəліметтерді; 
3) Банк акционерлерінің жалпы жиналыстары өтетін күнді, уақытты жəне орнын 

жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты, егер жиналыс бірнеше 
рет болмай қалса, Банк акционерлерінің қайтадан өткізілуі керек жалпы 
жиналысының күнін, уақытын; 

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылары бар акционерлердің 
тізімі құрастырылатын күнді; 

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін; 
6) Банк акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі 

мəселелер жөніндегі материалдармен танысу тəртібін; 
7.7. Жалпы жиналыстарға, тек Банк акционерлері немесе олардың өкілдері ғана 

қатысады. Банк акционерлері немесе олардың өкілдері болып табылмайтын тұлғалар 
Банктің Директорлар кеңесімен олардың қатысуы жайлы мəселе келісілгеннен кейін ғана 
қатысуға құқылы. 

7.8. Акционерлердің жалпы жиналыстарына акционерлер тікелей өздері немесе 
орнатылған заңнамалық тəртіпте толтырылған сенімхаттар бойынша өздерінің өкілдері 
жəне уəкілетті тұлғалары арқылы қатыса алады. 

Қазақстан Республикасының заңнамаларына немесе шартқа сəйкес акционер атынан 
сенімхатсыз іс-əрекет жасау немесе оның мүддесін ұсыну құқы бар тұлғалардан 
акционерлердің жалпы жиналысына қатысу жəне қаралатын мəселелер бойынша дауыс 
беру үшін сенімхат талап етілмейді. 
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7.9. Егер, жиналыстарға қатысушыларды тіркеу аяқталған сəтте, Банктің дауыс 
беретін акцияларының елу жəне одан да артық пайызының жиынтығына иелі акционерлер 
немесе сенімхаттары бар олардың өкілдері, оның ішінде сырттай дауыс беруші (аралас 
дауыс беру кезінде) акционерлер тіркелсе, жалпы жиналыс құқықтық өкілетті болып 
саналады. 

Бұрын өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысын қайта өткізу күн тəртібіне 
енгізіледі жəне ол жөнінде шешім қабылданады, егер: 

1) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тəртібі сақталғанымен, кворум болмау 
себебінен өтпесе; 

2) тіркеу аяқталған сəтте акция қоғамының дауыс беретін жиынтығы қырық жəне 
одан да көп пайызды, соның ішінде акционерлер қоғамының сырттай дауыс берушілері 
қатысу үшін акционерлер тіркеліп қойса, (немесе олардың өкілдері). 

7.10. Акционерлер жалпы жиналыстарының шешімдері сырттай дауыс беруді 
жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруі арқылы (аралас дауыс беру) не 
болмаса акционерлердің жалпы жиналысының мəжілісін өткізбей де қолданылуы мүмкін. 

7.10.1. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде бірдей қалыпты дауыс беруге арналған 
бюллетендер акционерлердің тізіміне енгізілген барлық тұлғаларға жіберіледі 
(таратылады). 

7.10.2. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген 
тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналыстарының мəжілісін өткізетін күнге дейін кем 
дегенде қырық бес күн бұрын жіберілуі керек. Егер Банк акционерлерінің саны бес жүз 
жəне одан да көп шамадан асып кетсе, акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбей 
сырттай дауыс беру кездерінде, Банк акционерлерінің жалпы жиналыстарын өткізу 
туралы хабарламамен қоса, акционерлердің жалпы жиналыстарында дауыс беруге 
арналған, осы Жарғымен анықталған бюллетеньдерді БАҚ-да жариялауға міндетті. 

7.10.3. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің құрамында мыналар болуы 
керек: 

1) Банктің атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері; 
2) Жиналысты шақырушы бастамашы жөнінде мəліметтер; 
3) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ұсынылатын нақты күн; 
4) Акционерлердің жалпы жиналыстарының мəжілісі өткізілетін күнді не болмаса 

акционерлерінің жалпы жиналыстарының мəжілісін өткізбей сырттай дауыс беру 
үшін дауыс санайтын күн; 

5) Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібі; 
6) Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібінде Директорлар кеңесінің 

мүшелерін сайлау туралы мəселе болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аты 
–жөндері; 

7) Дауыс беру жүргізілетін мəселелер бойынша тұжырымдамалар; 
8) Акционерлер жалпы жиналыстарының күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша 

“қолдаймын”, “қарсымын”, “дауысқа қатыспаймын” сөздерімен сипатталатын 
дауыс беру нұсқалары; 

9) Күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша дауыс беру тəртіптерін (бюллетень 
толтыруларды) түсіндіру; 

7.10.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер – жеке тұлға, өзінің 
жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметтерді көрсетіп қол қоюы керек, ал егер 
заңды тұлға акционер болып табылса, бюллетеньге оның басшысы қол қояды да, заңды 
тұлғаның мөрімен куəландырылады. 

Акционер – жеке тұлға не болмаса акционер – заңды тұлға басшысының қолы 
қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз болып 
саналады. 
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7.10.5. Дауыс санау кезінде, акционерлермен бюллетеньде белгіленген дауыс беру 
тəртіптері сақталған жəне дауыс беруге ұсынылған нұсқалардың біреуіне ғана белгі 
қойылған мəселелер бойынша дауыстар есепке алынады. 

7.10.6. Егер, акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тəртібінің құрамында 
Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мəселе болса, сырттай дауыс беруге 
арналған бюллетеньде əрбір үміткерге берілген дауыстың санын көрсетуге арналған 
арнайы орын болуы керек. 

7.10.7. Егер, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ертерек жіберген акционер 
аралас дауыс беру қолданылатын акционердің жалпы жиналысына қатысу жəне дауыс 
беру үшін келсе, оның бюллетені акционерлер жалпы жиналысының кворумын анықтау 
жəне күн тəртібіндегі мəселелер бойынша дауыс санау кездерінде есепке алынбайды. 

7.11. Акционерлер жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне мына мəселелер 
жатады: 

1) Банк Жарғысына өзгертулер мен қосымшалар енгізу немесе оны жаңа мəтінде 
бекіту; 

2) Банк басқармасының Корпоративті Кодексін, сондай-ақ ондағы өзгертулер мен 
толықтыруларды бекіту; 

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) Банктің жарияланған акцияларының санын көбейту немесе жарияланған 

акциялардың орналастырылмаған түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
5) Банктің құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тəртібін белгілеу, сондай-ақ 

оларды өзгерту; 
6) Санақ комиссиясының сандық құрамын жəне өкілетті мерзімін анықтау, оның 

мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын жəне өкілетті мерзімін анықтау, оның 

мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар 
Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу көлемі мен шарттарын анықтау; 

8) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту; 
9) Банктің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу; 
10) жылдық қаржылық есептемені бекіту; 
11) есептік қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тəртібін бекіту, жай 

акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне жыл қорытындысы 
бойынша Банктің жай бір акциясына шаққандағы дивидендтердің мөлшерін бекіту; 

12) АҚ туралы заңда қарастырылған жағдайлар туындаған кезде Банктің жай жəне 
артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 

13) Банкке тиесілі активтердің барлығының жиырма бес жəне одан да көп пайызын 
құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа да заңды 
тұлғаларды құруға немесе қызметіне Банктің қатысуы туралы шешім қабылдау; 

14) акционерлердің жалпы жиналыстарын шақырту туралы Банктің акционерлерді 
хабардар ету нысанын белгілеу жəне осындай ақпараттарды баспа басылымдарында 
жариялау туралы шешім қабылдау; 

15) Құнды қағаздар нарығы туралы заңнамаға сəйкес Банктің акцияларды сатып 
алуы кезіндегі олардың құнын анықтау əдістемелерін бекіту; 

16) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тəртібін бекіту; 
17) егер, мұндай тəртіп Банк Жарғысымен белгіленбесе, Банктің қызметі туралы 

ақпараттарды акционерлерге ұсыну тəртібін, оның ішінде баспа басылымын анықтау; 
18) шешім қабылдаулары бойынша АҚ туралы Заңмен, Банк Жарғысымен 

акционерлер жалпы жиналыстарының ерекше құзыреттеріне жатқызылған, өзге де 
мəселелер. 

Осы тармақтың 1) – 4) тармақшаларында қаралған мəселелер бойынша 
акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдері Банктің дауыс беруші акцияларының 
жалпы санының білікті көпшілік дауысымен қабылданады. 
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Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мəселелері бойынша шешімдер, егер АҚ 
туралы Заңмен жəне Банк Жарғысымен өзгедей қағидалары белгіленбесе, дауыс беруге 
қатысқан Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен 
қабылданады. 

Миноритар акционердің акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібінде 
көрсетілген мəселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлерге қосылу 
мақсатында Банктің тіркеушісіне жүгінуіне құқы бар. 

Миноритар акционердің жүгіну жəне Банк тіркеушісінің басқа акционерлерге 
ақпарат тарату тəртібі  құнды қағаз ұстаушыларды тізілім жүйесіне енгізу жөніндегі 
шартта белгіленген. 

7.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі Директорлар кеңесімен 
қалыптастырылады жəне талқылауға ұсынылатын нақты тұжырымдалған, мəселелердің 
əбден толықтырылған тізімін құру керек. 

7.12.1. Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тəртібін ірі акционер немесе 
Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін, тек бұл жағдайда акционерлер мұндай 
өзгертулер жайлы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде он бес күн бұрын 
хабарландырулары керек. 

7.12.2. Жүзбе жүз өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде 
Директорлар кеңесі күн тəртібін өзгерту жөніндегі алынған ұсыныстары жайлы баяндауы 
міндетті. 

7.12.3. Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту жиналысқа ұсынылған 
Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге 
асырылады. 

7.12.4. Күн тəртібіне өзгертулер жəне (немесе) қосымшалар, егер оларды енгізуге 
акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы жəне дауыс беруші акцияларының кем 
дегенде тоқсан бес жəне одан да артық пайызына иемденуші акционерлердің (немесе 
олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, енгізілуі мүмкін. 

7.12.5. Акционерлердің жалпы жиналыстары сырттай дауыс беру арқылы шешім 
қабылдаған кезде, акционерлер жалпы жиналыстарының күн тəртібі өзгертілмейді жəне 
(немесе) толықтырылмайды. 

7.12.6. Акционерлер жалпы жиналыстарының күн тəртібіндегі мəселелері жөніндегі 
материалдары жеткілікті көлемде аталмыш мəселелер бойынша негізделген шешімдерді 
қабылдау үшін қажетті ақпараттарды қамтуы керек. Банк органдарын сайлау мəселелері 
жөніндегі материалдар ұсынылған үміткерлер туралы мынадай ақпараттардан құралуы 
керек. 

1) тегі, аты, сол сияқты қалауларына қарай - əкесінің аты; 
2) білімі жайлы мəліметтер; 
3) Банктің үлестес тұлғалары жайлы мəліметтер; 
4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мəліметтер; 
5) үміткерлердің жұмыс тəжірибелерін, біліктіліктерін дəлелдейтін өзге де 

ақпараттар. 
Акционерлер жалдпы жиналысының күн тəртібіне Банк Директорлар кеңесін 

(директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) сайлау жөнінде мəселе енгізілген жағдайда, 
материалда  ұсынылып отырған кандидаттың қай акционерлің өкілі екендігі жəне (немесе) 
ол қоғамның тəуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы 
көрсетіледі. 

7.12.7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналыстарының күн тəртібіндегі мəселелері 
жөніндегі материалдары мыналарды қамтуы керек: 

1) Банктің жылдық қаржылық есеп-қисаптарын; 
2) жылдық қаржылық есеп-қисаптың аудиторлық есептемесі; 
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3) өткен қаржылық жылдағы Банктің таза табысын бөлу тəртібі жəне Банктің жай бір 
акциясына шаққандағы бір жылдағы дивидендтердің мөлшері туралы Директорлар 
кеңесінің ұсынысы; 

4) акционерлерінің жалпы жиналысын өткізуге бастама болушының қалауы 
бойынша өзге де құжаттар. 

7.12.8. Акционерлер жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша 
материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде 
он күн бұрын дайын болуы жəне Банк басқармасы орналасқан жерге жеткізілуі, ал 
акционердің ресми сұрауы болған кезде -  ресми сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде оған жіберілуі керек; құжаттар көшірмесін дайындауға жəне құжаттарды 
жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер көтереді. 

7.13. Акционерлердің жалпы жиналыстарында Санақ комиссиясы сайланады. 
Акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша Санақ комиссиясының 

функциялары Банк тіркеушісіне жүктелуі де мүмкін. 
7.13.1. Санақ комиссиясы кем дегенде үш адамнан болуы керек. Санақ 

комиссиясының құрамына алқалық органдардың мүшелері кіре алмайды. 
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде санақ комиссиясының мүшелері 

келмей қалған жағдайда, жиналыс өткізу уақытына қосымша санақ комиссияларының 
мүшелерін сайлауға рұқсат етіледі. 

7.13.2. Санақ  комиссиясы: 
1) акционерлердің жалпы жиналыстарына қатысу үшін келген тұлғалардың 

өкілеттіктерін тексереді. 
2) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізу кезінде санақ комиссиясының 

мүшелері келмей қалған жағдайда, жиналыс өткізу уақытына қосымша санақ 
комиссияларының мүшелерін сайлауға рұқсат етіледі. 

7.13.3. Санақ комиссиясы: 
1) акционерлердің жалпы жиналыстарына қатысу үшін келген тұлғалардың 

өкілеттіктерін тексереді; 
2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді жəне оларға 

акционерлер жалпы жиналыстарының күн тəртібіндегі мəселелер жөніндегі 
материалдарды береді; 

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын тексереді жəне 
жарамды бюллетеньдердің сандары мен ондағы күн тəртібіндегі əрбір мəселелер бойынша 
дауыстарды санайды; 

4) акционерлер жалпы жиналыстарының, оның ішінде өтіп жатқан жиналыс 
аяқталғанша кворумның болуын анықтап отырады жəне кворумның болуы немесе 
болмауы жөнінде жариялайды; 

5) акционерлердің жалпы жиналыстарында акционерлердің құқықтарын жүзеге 
асыру мəселелерін түсіндіреді; 

6) акционерлердің жалпы жиналыстарында қаралған мəселелер бойынша 
дауыстарды санайды жəне дауыс беру қорытындыларын шығарады. 

7) акционерлердің жалпы жиналыстарындағы дауыс беру қорытындылары жөнінде 
хаттама жасайды; 

8) дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен дауыс беру қорытындылары жөнінде 
хаттаманы Банктің мұрағатына өткізеді. 

9) Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беруге арналған бюллетеньдердің 
құрамында толтырылған ақпараттардың құпиялылығын қамсыздандырады. 

7.14. Дауыс беру қорытындылары бойынша санақ комиссиясы дауыс беру 
қорытындылары туралы хаттама толтырады жəне оған қол қояды.  

Дауыс беруге қойылған мəселе бойынша акционерде ерекше көзқарас болған кезде, 
Банктің санақ комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті. 
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7.14.1. Дауыс беру қорытындылары жөнінде хаттама толтырылғаннан кейін 
жасырын жəне сырттай дауыс беруге арналған, солардың негізінде хаттама 
құрастырылған, толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз болып танылған 
бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі жəне Банктің мұрағатында сақтау үшін өткізіледі. 

7.14.2. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы 
жиналысының хаттамасына қоса беріледі. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру 
жүргізілген акционерлердің жалпы жиналыстарында жарияланады. 

Акционерлердің жалпы жиналыстарының дауыс беру қорытындылары немесе 
сырттай дауыс беру нəтижелері акционерлердің назарына оларды Интертенттегі Банктің 
web-сайтында орналастыру арқылы, “Егемен Қазақстан” немесе “Казахстанская правда” 
республикалық газеттерде мемлекеттік не орыс тілдерінде жариялау жолымен немесе 
акционерлердің жалпы жиналыстары жабылғаннан кейін он күн ішінде əрбір акционерге 
жазбаша хабарлама жіберу жолымен жеткізіледі. 

7.14.3. Заңнамалардың талаптарына сəйкес құрастырылған акционерлердің жалпы 
жиналыстарының хаттамасына жалпы жиналыс жабылған соң үш жұмыс күні ішінде 
акционерлердің жалпы жиналыстарының төрағасы (алқа мүшелері) жəне хатшысы, санақ 
комиссиясының мүшелері, Банктің дауыс беруші акцияларының он жəне одан да көп 
пайыздарына иелік етуші жəне жиналысқа қатысқан акционерлер қол қоюлары керек. 

Қол қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қол қоюға мүмкіншілігі болмаған жағдайда, 
хаттамаға оның өкілі берілген сенімхат негізінде қол қояды. 

7.14.4. Акционерлер жалпы жиналыстарының хаттамаларында көрсетіледі: 
1) Банктің атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері; 
2) акционерлердің жалпы жиналыстарының өткізілген күні, уақыты жəне орны; 
3) акционерлердің жалпы жиналыстарына ұсынылған Банктің дауыс беруші 

акцияларының саны туралы мəліметтер; 
4) акционерлердің жалпы жиналыстарының кворумы; 
5) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тəртібі; 
6) акционерлердің жалпы жиналыстарында дауыс беру тəртібі; 
7) акционерлер жалпы жиналыстарының төрағасы (алқасы) жəне хатшысы; 
8) акционерлердің жалпы жиналыстарына қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері; 
9) акционерлер жалпы жиналыстарының күн тəртібінде дауыс беруге қойылған 

мəселелердің əрқайсысы бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны; 
10) дауыс беруге қойылған мəселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 
11) акционерлердің жалпы жиналыстарымен қабылданған шешімдер. 
Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің 

жаңа мүшесін сайлау) жөнінде мəселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыс хаттамасында 
директорлар кеңесіне сайланған мүше қай акционердің өкілі екендігі жəне (немесе) 
директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тəуелсіз директор болып 
табылатындығы көрсетіледі. 

7.14.5. Акционерлер жалпы жиналыстарының хаттамалары дауыс беру 
қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысуға жəне дауыс беруге 
құқықты сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғалардың қол 
қоюларымен жəне олардың хаттамаға қол қоюдан бас тартқан себептерінің жазбаша 
түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар Басқармамен белгіленген Банкте іс 
жүргізу ережелеріне сəйкес Банк мұрағатында сақталуы жəне акционерлерге танысулары 
үшін кез келген уақытта ұсынылуы керек. Акционердің талабы бойынша оған 
акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі. 

7.15. Директорлар кеңесі Банктің басқару органы болып табылады жəне 
акционерлер жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуден 
басқа, Банк қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады. 

7.15.1. Директорлар кеңесінің мүшелері Банк акционерлерінің жалпы жиналысында, 
акциялар бойынша ұсынылған дауыстар акционерлермен Директорлар кеңесінің 
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мүшелігіне үміткерлердің біреуіне толығымен немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне 
үміткерлердің бірнешеуінің арасында бөлініп берілетін кумулятивті дауыс беру арқылы 
сайланады. Неғұрлым көп дауыс жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған 
болып танылады. Директорлар кеңесі мүшелігіне бір немесе одан да көп үміткерлер 
бірдей дауыс санын жинаған болса, бұндай кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру 
өткізіледі. 

7.15.2. Директорлар кеңесінің мүшесі тек қана жеке тұлға бола алады, олар 
төмендегілердің қатарынан сайланады: 

- акционерлер – жеке тұлғалардың; 
- Директорлар кеңесіне сайлауға, акционерлердің мүдделерін танытушылар ретінде 

ұсынылған (кепілдеме берілген) тұлғалардың; 
- Банк акционерлері болып табылмайтын жəне Директорлар кеңесіне сайлауға, 

акционерлердің мүдделерін танытушылар ретінде ұсынылмаған (кепілдеме берілмеген) 
басқа да тұлғалардың. Мұндай тұлғалардың сандары Директорлар кеңесі құрамының елу 
пайызынан аспауы керек. 

7.15.3. Директорлар кеңесінің мүшесі болып, Басқарма төрағасынан басқа, Банк 
Басқармасының мүшелері сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің 
төрағасы болып сайлана алмайды. 

7.15.4. Директорлар кеңесі мүшесінің саны үш кісіден кем болмауы керек. Банктің 
Директорлар кеңесінің отыз пайызынан кем емес мүшелері тəуелсіз директорлар болуы 
керек. 

7.15.5. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мына мəселелер жатады:  
1) Банк қызметінің басыңқы бағыттарын анықтау;  
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақырту 

туралы шешімдер қабылдау;  
3) акцияларды орналастыру, оның ішінде жарияланған акциялар саны  шегінде 

орналастырылған (пайдаланылған) акциялардың мөлшері туралы, оларды орналастыру 
(пайдаға асыру) тəсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; 

4) Банктің орналастырылған акцияларды жəне өзге де бағалы қағаздарды сатып алуы 
жəне олардың бағасы туралы шешім қабылдау; 

5) Банктің жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту; 
6) жай акциялар бойынша дивиденд төлеу жəне есеп берілетін қаржылық жылы 

төленетін дивидендттерді есепке алмағанда, жай бір акцияға шаққандағы дивиденд 
мөлшерін белгілеу туралы шешімдер қабылдау; 

7) Банктің облигацияларын жəне туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын 
белгілеу; 

8) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма 
төрағасы мен мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) Басқарма төрағасы мен оның мүшелерінің лауазымдық жалақысы мөлшерлерін, 
еңбекақы төлеу жəне сыйақы беру шарттарын белгілеу; 

10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, ішкі аудит қызметі жұмыскерлеріне 
еңбекақы жəне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу; 

11)  аудиторлық ұйымның (сыртқы аудитордың), сондай-ақ ірі мəміленің заты болып 
табылатын мүліктің нарықтық құнының бағасы бойынша бағалаушының қызметтеріне 
ақы төлеу мөлшерін белгілеу; 

12) корпоративтік хатшы тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық 
жалақысының көлемін жəне сыйақы шарттарын белгілеу; 

13) банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары, несиелік саясат жəне Банк 
қызметінің басыңқы бағыттары мен жалпы тұжырымдамалық нормаларын белгілейтін 
(Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттардан 
басқа) Банктің басқа да саясаттары жөніндегі ережелерді, жұмыс шарттары құнды 
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қағаздар рыногында белгіленетін ішкі құжаттар жəне заң арқылы бекітілуі Директорлар 
кеңесінің құзырына жататын өзге де құжаттарды бекіту; 

14) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау, олар 
жайында ережені бекіту; 

15) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлесі) он жəне одан да көп пайызын алуы туралы шешім, сондай-ақ олардың қызметі 
туралы мəселер бойынша шешім қабылдау; 

16) Банктің міндеттемелерін өзінің жеке капиталы мөлшерінінің он жəне одан да көп 
пайызын құрайтын көлемге көбейту; 

17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Банк тіркеушісін таңдау; 
18) Банк туралы ақпаратты немесе оның қызметі жайлы, қызметтік, коммерциялық 

немесе онан да басқа заңмен қорғалатын құпияны анықтау; 
19) ірі мəмілелер жасау жəне жасалуына Банктің мүддесі бар мəмілелер жөнінде 

шешімдер қабылдау; 
20) Директорлар кеңесінің жұмысшылар органдарын құру жəне қалыптастыру 

(Директорлар кеңесінің жанындағы тұрақты жəне уақытша комитеттер) туралы шешім 
қабылдау, олар жөнінде ереже бекіту жəне Банктің Корпоративтік хатшысын тағайындау; 

21) Директорлар кеңесі мен Банк акционерлеріне Банк Басқармасының қаржылық 
жəне басқару есептілігін, Банктің қаржылық көрсеткіштерін, сондай-ақ Банктің басшы 
қызметкерлерінің қызметін бағалау мүмкіндігін қамтамасыз ететін өзге де ақпараттар 
тізілімін, нысанын жəне оларды ұсыну мерзімдерін бекіту; 

22) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне Директорлар 
кеңесі туралы ережемен тек Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған жəне 
Акционерлердің жалпы жиналысының жəне Банк Басқармасының құзырына жатпайтын 
өзге де мəселелер. 

 Бірыңғай Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мəселелерді, Банк 
Басқармасына шешу үшін беруге болмайды.  

7.15.6. Директорлар кеңесінің өзінің мүддесі бар мəмілелер жасау жөнінде, егер 
Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса, жəне мəміле 
жасауда екінші тарап Банкке бағынышты акционерлік қоғам болса, бұл мəмілені 
акционерлердің жалпы жиналысында бекітпей шешім қабылдауға құқығы бар.  

Оған қоса, Директорлар кеңесі, Банк өткізген қорытынды мəміледен кейін, 
ақпаратты (қосымша құжаттармен) негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті келесі 
келісімдерді мақұлдатуға Директорлар кеңесі акционерлердің алғашқы жалпы 
жиналысында ұсынуы керек.  

Егер, мұндай мақұлдау мəмілелері туралы шешім жиналысқа қатысқан 
акционерлердің басым көбінің дауысымен қабылданбаса, Банк мəмілені қолданыстағы 
Заңнамаға сай бұзуға міндетті. 

Егер мұндай келісімді Банкке зиян келтірмей бұзу мүмкін болмаса, қорытындысында 
мұндай келісім жасауға шешім қабылдаған Директорлар кеңесінің мүшелері келісім 
жасаушылармен ниеттестер есебінде қабылданып Банк шығынын қайтаруды өздерінің 
мойындарына алады. 

7.15.7. Директорлар кеңесі Банк Жарғысына сəйкес оның Басқармасының құзыретіне 
жатқызылған мəселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сол сияқты акционерлердің 
жалпы жиналыстарының шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдерді қабылдауға 
құқылы емес. 

7.15.8. Директорлар кеңесін, Директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдері бойынша 
ашық немесе жабық  дауыс берумен, Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан 
сайланатын Төраға басқарады. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мəжілісін жүргізеді, 
Директорлар кеңесінің жəне оның жанынан құрылған комитеттердің жəне өзге де 
жұмысшы органдарының жұмыстарын ұйымдастырады. Директорлар кеңесінің төрағасы 
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жоқ болған жағдайларда, оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 
Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады. 

7.15.9. Директорлар кеңесінің отырыстары оның төрағасының, Банк Басқармасының  
бастамалары бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Банктік ішкі аудит 
қызметінің, Банктің немесе ірі акционердің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық 
ұйымның жазбаша талап етулері бойынша шақыртылуы мүмкін. 

7.15.10. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы жазбаша талаптар, оның 
құрамындағы Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылатын күн тəртібімен бірге 
Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады. Директорлар кеңесінің төрағасы мəжілісті 
өткізуден бас тартқан жағдайда, оны өткізуге ықылас білдіруші аталмыш талабымен Банк 
Басқармасына шағымдануға хақылы, ал ол Директорлар кеңесінің мəжілісін шақыруға 
міндетті. 

Директорлар кеңесінің мəжілісі Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе 
Басқармамен Директорлар кеңесінің мəжілісін шақырту туралы талап келіп түскен күннен 
бастап он күннен кешіктірілмей шақыртылуы керек. Директорлар кеңесінің мəжілісін 
өткізу туралы жазбаша хабарлама мəжілістің күн тəртібіндегі мəселелер бойынша 
материалдардың қосымшаларымен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне мəжіліс 
өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жолдануы керек. 

Директорлар Кеңесінің мəжілісін өткізу туралы хабарламада мəжілісті өткізетін күн, 
уақыт жəне мəжілістің өткізілетін орны туралы мəліметтер, сонымен қатар оның күн 
тəртібі көрсетілуі керек. 

7.15.11. Директорлар кеңесінің мəжілісі, егер оған Директорлар кеңесінің 
жартысынан көп мүшелері қатысса, құқықтық өкілетті болып саналады. Директорлар 
кеңесінің шешімдері мəжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік 
дауысымен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы 
немесе Директорлар кеңесінің төрағасы жоқ кездерде мəжілісте төрағалық еткен 
тұлғалардың дауыстары шешуші болып табылады.  

Директорлар кеңесінің отырысында Банк көпшілік компаниясы мəртебесін алған 
жағдайда, шешім қабылдау үшін жиналысқа тəуелсіз директорлар жалпы санының 
жартысынан көбі қатысуы керек. 

Директорлар кеңесінің оның құзыретіне жатқызылған мəселелері бойынша 
шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. 

Сонымен қатар Кеңес отырысын өткізу кезінде екі нысанды үйлестіріп жүргізуге де 
болады. Бұл жағдай Кеңестің бір немесе бірнеше мүшесі Кеңес мəжілісіне қатысу 
мүмкіндігі болмаған кезде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, Кеңестің қатысушы 
мүшелері қаралатын мəселені талқылауға қатысып, пікірін дəлелдеу мақсатында жазбаша 
түрде техникалық жабдықты пайдалана алады.  

Директорлар кеңесінің шешімдері, Директорлар кеңесінің мəжілісінде төрағалық 
етуші жəне Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоятын хаттамада толтырылады. Сырттай 
дауыс беру жолымен қабылданған шешімдер, онда Директорлар кеңесі мүшелерінің 
қолдары шешім қабылдау үшін жеткілікті шамада болғанда жарамды деп саналады. 

7.16. Банк қызметіне ағымдағы басшылықты оның алқалық атқарушы органы – 
Басқарма жүзеге асыра алады, ол акционерлер жалпы жиналыстарының жəне Банктің 
Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Банктің құрылымдық бөлімшелерінің 
банктің қызметтерді жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарын үйлестіреді жəне бақылайды.  

Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметін басқаруы, қаулы нысанында Банктің 
барлық жұмысшыларының орындаулары үшін міндетті шешімдер шығарады. 

7.16.1. Басқарманың сандық жəне қызметкерлік құрамы, өкілеттіктер мерзімі, сол 
сияқты Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Банктің 
Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша жүзеге асырылады. 
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Басқарма құрамына Басқарма төрағасы мен оның орынбасарлары кіреді. Банк 
акционерлері жəне оның акционерлері болып табылмайтын Банк жұмысшылары Басқарма 
мүшелері бола алады. 

Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері АҚ туралы Заңмен, Банктер туралы 
Заңмен, өзге де нормативтік құқықтық актілермен, осы Жарғымен, Банктің ішкі 
құжаттарымен жəне Банктің олардың əрқайсысымен жасалатын жеке еңбек шартының 
(келісім-шартпен) талаптарымен белгіленеді. Банкпен оның атынан Басқарма төрағасымен 
жасалатын жеке еңбек шартына (келісім-шартқа) Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы 
немесе Директорлар кеңесінің шешімімен уəкілетті Директорлар кеңесінің мүшесі қол 
қояды. 

Басқарма мүшесінің басқа ұйымдарда жұмыс жасауына, тек Банктің Директорлар 
кеңесінің келісімімен ғана рұқсат беріледі. Басқарма төрағасының атқарушы органның 
басқарушысы лауазымын атқаруғы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органы 
қызметтерін жүзеге асыратын тұлға болуына құқы жоқ. 

7.16.2. Басқарма қажет болған жағдайда ғана жиналады. Басқарма мүшелерінің 
жартысынан көбі қатысқанда ғана Басқарма отырысы жарамды деп саналады. Басқарма 
құзыретіне мыналар жатады: 

- Банктің жетістіктерге жетуіне бағытталған шешімдерді қабылдау,  акционерлер 
жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау; 

- Директорлар кеңесінің құзырына жатпайтын Банктің ішкі құжаттарын, Банктің 
құрылымдық бөлімшелері туралы ережені заңмен белгіленген тəртіпте əзірлеу жəне 
бекіту; 

- құрылымдық бөлімшелер басшыларын тағайындау жəне орнын ауыстыру, Банк 
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулығын бекіту; 

- Банкті қаржыландыру тəсілдері туралы мəселелерді шешу; 
- Банк қызметінің барлық басқа мəселелерін, тек  акционерлердің жалпы жиналысы 

мен Директорлар кеңесінің құзырына ғана жататын мəселелерден басқа, шешу. 
7.16.3. Басқарма қолданыстағы заңнаманың талаптарын ескере отырып, өздігінен 

Банк қызметін кадрмен қамтамасыз ету жөніндегі барлық мəселелерін шешеді, жұмыс 
нысандары мен оны ұйымдастыру əдістерін, Банк қызметкерлеріне жалақы төлеу жəне 
оларды материалдық ынталандыру, жалақы, қосымша ақы, сыйақы көлемдерін, жұмыс 
күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңына 
сəйкес ақылы жыл сайынғы демалыс пен өзге де демалыс мөлшерін жəне тəртібін 
белгілейді.  

Банк қызметкерлерін əлеуметтік қамтамасыз ету мəселелері Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне Банктің ішкі ережелеріне сəйкес 
шешіледі. 

7.16.4. Басқарма төрағасын Банктің Директорлар кеңесі сайлайды. Басқарма 
төрағасының өзіне берілген өкілеттіктер шегінде сенімхатсыз Банк атынан барлық 
əрекеттерді жүзеге асыруға, оның мүддесін қорғауға, мүлікке иелік етуге, шарттар 
жасауға, оның ішінде еңбек шарттарын, сенімхаттар беруге, Банк қаражаттарына иелік 
етуге, орындалуға міндетті бұйрықтар, өкімдер шығаруға жəне қолданыстағы заңнамаға 
жəне осы Жарғыға сəйкес басқа да əрекеттер жасауға құқығы бар. 

Басқарма төрағасы міндеттерді, сондай-ақ Басқарма мүшелері жəне басқа да басшы 
қызметкерлер арасында өкілеттіктер аясын бөледі, өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерін 
орындауды Басқарма мүшелерінің бірі – Басқарма төрағасының орынбасарына жүктейді.  

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді жүзеге асырады жəне өз 
өкілеттіктері шегінде Банк атынан барлық əрекеттерді жасайды, сондай-ақ  Басқарма 
төрағасының атынан, ол болмаған кезде, оның міндеттерін осы Жарғыда жəне Банк 
Басқармасы туралы Ережеде көзделген тəртіпте жəне шартта орындайды. 

Банк операцияларын жасау, банк атынан азаматтық-құқықтық мəмілелер жасау, 
құжаттарға қол қою жəне заңды тұлға атынан заңнамада көзделген өзге де əрекеттерді 
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жасау кезінде сенімхат бойынша Банк мүдделерін ұсыну үшін Банк қызметкерлеріне 
сенімхатты Басқарма төрағасынан басқа, Банк Басқармасы мүшелерінің бірінің де беруге 
құқығы бар. Банктің бірінші басшысының Банк атынан сенімхаттар беру өкілеттігін 
Басқарманың нақты бір мүшесіне беру осы Жарғы негізінде жүзеге асырылады жəне 
Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітіледі. 

7.17. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасауды жүзеге асыру үшін 
Директорлар кеңесінің шешімімен Банкте кем дегенде үш адамнан тұратын, Директорлар 
кеңесіне тікелей бағынатын, кеңес алдында өз жұмысы бойынша есеп беретін Ішкі аудит 
қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің жəне 
Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды. 

 
8 бөлім 

БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ 
ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТТАР БЕРУ ТƏРТІБІ 

8.1. Банктің үлестес тұлғалары болып АҚ туралы заңға, Банктер туралы заңға жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де заңнамаларына сəйкес осындай деп танылған 
тұлғалар табылады. 

8.2. Банктің өзінің үлестес тұлғаларының қатысуымен мəмілер жасаудағы ерешелігі 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. 

8.3. Банктің үлестес тұлғалары жөніндегі мəліметтер қызметтік, коммерциялық 
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиялардан тұратын ақпарат болып табылмайды. 

8.4. Банк өзінің үлестес тұлғаларының осы адамдар немесе Банктің тіркеушісі 
ұсынатын мəліметтер негізінде есебін жүргізуге міндетті (уəкілетті органдар белгілеген 
тəртіппен, тек ірі акционерлер болып табылатын адамдарға қатысты).  

8.5. Банктің үлестес тұлғасы болып табылатын жеке жəне заңды тұлғалар үлестестік 
туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары жөніндегі 
мəліметтерді, яғни олар үйлестірілген, əсіресе жеке немесе өзінің үйлестірілген 
тұлғаларымен он жəне одан да көп дауыс беретін акциялардың (үлесі, пайызы) жəне 
ұйымда лауазымды қызмет атқаратын заңды тұлғалардың пайызын иеленушілер жайлы 
мəліметті ашатын Банкке жазбаша хабарлама ұсынуға міндетті. 

8.6. Банктің үлестес тұлғалары жөніндегі ақпаратты Уəкілетті мемлекеттік органға 
жəне заңға сəйкес осындай ақпарат алуға құқығы бар басқа да мемлекеттік органдардың 
талабы бойынша ұсыну тəртібі Қазақстан Республикасының қолдаеныстағы 
заңнамасымен белгіленеді. 

Басқа да мүдделі тұлғалардың талаптары бойынша осындай ақпаратты ұсыну 
шарттары, мерзімі, нысаны мен көлемі Банктің, оның акционерлерінің, заңды жəне жеке 
тұлғалардың конституциялық құқықтары мен заңдық мүдделерін қамтамасыз ету 
мақсатында жəне алынған мəліметті дұрыс пайдаланбаудың алдын алу үшін Банктің 
Директорлар кеңесі бекітетін тиісті Ережелермен белгіленеді. 

 
9 бөлім 

БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ, АУДИТІ ЖƏНЕ ИНСПЕКЦИЯСЫ 
 

9.1. Банктің қаржылық есебіне бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар жөніндегі 
есептер, ақша қозғалысы туралы есеп жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерік есеп 
жəне қаржылық есебі туралы заңнамасына сəйкес өзге де есептіліктер кіреді.  

Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржылық есептілігін жасау Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілігі туралы заңнамамен жəне 
бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.  

9.2. Банк Басқармасы жыл сайын өткен жылдың қаржылық есебін талқылау жəне 
бекіту үшін акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады. Банк Басқармасы Қаржылық 
есептен басқа акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті де ұсынады.  
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9.2.1. Жылдық қаржылық есеп акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге 
отыз күн қалғанда Директорлар кеңесінде алдын ала бекітуге жатады. 

9.2.2. Банктің жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысында жүргізіледі.  

9.2.3. Банк жыл сайын жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық 
өзгерістерді көрсететін есепті, ақшалай қаражаттардың қозғалысы жөніндегі есепті жəне 
уəкілетті органмен белгіленген мерзімде кірістер мен шығыстар туралы есепті бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялайды. Банктің басқа да қаржы есептерін қосымша 
жариялауға құқығы бар. 

9.3. Банк жылдық қаржы есебінің аудитін жүргізуге міндетті. 
Банк аудитін аудиторлық іс-əрекет туралы заңға жəне Банк туралы заңға сəйкес 

банктер аудитін жүргізуге мемлекеттік лицензиясы бар аудиторлық ұйымдар (аудиторлар) 
жүргізе алады.  

Банктің шоғырланған жылдық қаржы есебі банктердің аудитін жүргізуге құқығы бар 
аудиторлық  ұйыммен расталуы керек.  

Банктің аудиті Директорлар кеңесінің, Банк Басқармасының бастамасы бойынша  
Банк есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша соның есебінен жүргізіледі.  

9.4. Банк қызметін тексеру (инспекциялау) Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 
белгіленген тəртіпте жəне шарттармен өз өкілеттіктері шегінде басқа да бақылаушы жəне 
қадағалаушы мемлекеттік органдармен жүзеге асырылады. 

 
10 бөлім 

БАНКТІ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

10.1. Банкті ерікті түрде қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөлек шығару, өзгерту) 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес уəкілетті органдардың 
рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізіледі.  

10.2. Соттың шешімі бойынша Банк органдарының бөлу жəне бөлек шығару 
нысанында мəжбүрлі түрде қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруларына өкілеттігі бар. 

10.3. Банк уəкілетті органнан қайта құруды жүргізуге рұқсат алған күннен бастап екі 
апта ішінде өзінің барлық депозиторларын, клиенттерін, корреспонденттерін жəне қарыз 
алушыларын тікелей хабардар ету жəне “Егемен Қазақстан” немесе “Казахстанская 
правда” республикалық газеттерінде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде тиісті 
хабарландыру жариялау арқылы алдағы болатын өзгерістер жөнінде хабардар етуге 
міндетті. 

 
11 бөлім 

БАНКТІ УАҚЫТША ТОҚТАТУ 
 

11.1. Банкті уақытша тоқтату Қазақстан Республикасының уəкілетті органының 
шешімі бойынша Банктер туралы заңға сəйкес жүзеге асырылады. 

11.2. Банкті уақытша тоқтату кезінде (бір жыл мерзімге дейін) уəкілетті орган Банкті 
басқару үшін уақытша əкімшілікті немесе Банктің уақытша басқарушысын тағайындайды. 
Банктің уақытша əкімшілігі мен уақытша басқарушысының құқықтары мен міндеттері 
банктер туралы қолданыстағы заңнамамен реттеледі. 

11.3. Банкті уақытша тоқтату Банктің өз қаражаты еебінен жүзеге асырылады. 
11.4. Уəкілетті органның уақытша тоқтату туралы шешіміне Банк акционерлері он 

күн ішінде сот тəртібімен шағымдануына болады. Көрсетілген шешімге жасалған шағым 
Банкті уақытша тоқтату жұмысын тоқтатпайды. 

 
12 бөлім 
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БАНКТІ ТАРАТУ 
 

12.1. Банк мынадай жағдайларда таратылуы мүмкін: 
а) уəкілетті органның рұқсаты болған жағдайда, Банк акционерлерінің шешімі 

бойынша (ерікті түрде тарату); 
б) Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған жағдайларда соттың 

шешімі бойынша (мəжбүрлі түрде тарату). 
12.2. Банкті тарату кезінде құрылатын тарату комиссиясы өз жұмысын Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырады. 
12.3. Несие берушілердің талабы қанағаттандырылғаннан кейін қалған Банк 

мүліктері Банктің барлық акция иелерінің арасында оларға тиісті акциялар санына қарай 
пропорционалды түрде заң талаптары есепке алына отырып, бөлінеді.  

12.4. Банк Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне тиісті жазу енгізілген 
кезеңнен бастап өзінің заңдық тұлға құқығын жоғалтады жəне өз қызметін тоқтатқан деп 
саналады.   

 
13 бөлім 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

13.1. Егер, осы Жарғы ережелерінің бірі Қазақстан Республикасының заңнамасына 
енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға байланысты немесе Қазақстан Республикасы 
бекіткен халықаралық шарттар талаптарының күшіне сəйкес жарамсыз деп танылса, ол 
басқа ережелерге əсер етпейді. Жарамсыз ереже, құқығы жағынан рұқсат берілетін басқа 
ережемен ауыстырылады. 

13.2. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Жарғыға 
қосымша немесе Жарғының жаңа редакциясы ретінде жазбаша түрде ресімделеді, 
уəкілетті тұлғалармен қол қойылады жəне тіркеу немесе қайта тіркеу үшін (егер, осындай 
тіркеу немесе қайта тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша талап етілсе), 
Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына ұсынылады, жəне олар осы 
Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады. 

13.3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте 
ресімделген кезеңнен бастап күшіне енеді. 

 
 

“Темірбанк” АҚ акционерлері жалпы жиналысының 2007 жылғы 26 сəуірдегі №17 
хаттамасына сəйкес “Темірбанк” АҚ акционерлері табыстаған өкілеттік негізінде 
“Темірбанк” АҚ акционерлерінің атынан жəне тапсырмасы бойынша: 
 
 
 

Басқарма төрағасы                                                                                       А.А.Кебиров 
 
 

 
 

 


