
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ 

НАРЫҒЫН ЖƏНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ 
МЕН ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІМЕН КЕЛІСІЛГЕН                        

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ 

НАРЫҒЫН ЖƏНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ 
МЕН ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІНІҢ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ 

 
                    _________________________________ 

                  
                     «_____» __________________ 2006 жыл 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Еуразиялық банк» 
 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 
ЖАРҒЫСЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 

                                                            Акционердің шешімімен  
                                           бекітілген,  
                                                  «_____» _____________ 2006 ж. 
                                                   
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Алматы қ.  2006 жыл 



 2

Осы Жарғы бұдан əрі «Банк» деп аталушы «Еуразиялық банк» Акционерлік Қоғамының 
құқықтық мəртебесін, ұйымдасуы мен қызмет етуінің негіздерін, сонымен қатар Банк қызметін 
тоқтату шарттарын анықтайтын құжат болып табылады.Жарғы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес дайындалған. 

 
 

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 
1.1. Банктің толық жəне қысқартылған атауы: 
à) мемлекеттік тілде – «Еуразиялық банк» Акционерлік қоғамы, «Еуразиялық банк» 

АҚ; 
á) орыс тілінде – Акционерное общество «Евразийский банк», АО «Евразийский банк»; 
â) ағылшын тілінде – Eurasian Bank JSC. 
1.2. Банк – осы Жарғыға, заңдық жəне нормативтік құқықтық актілерге сəйкес банктік 

қызметті жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға. 
Банктің меншік құқығында оқшау мүлкi бар жəне сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi 

бойынша жауап береді, өз атынан мүлiктiк жəне мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге 
ие болып, оларды жүзеге асырады, сотта талапкер жəне жауапкер бола алады. Банктің дербес 
балансы жəне корреспонденттік шоттары бар. 

Банктің ресми мəртебесі заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде Банк ретінде мемлекеттік тіркелуі мен  қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан əрі – уəкілетті орган) 
банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензиясының болуымен анықталады. 

Банктің өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті  мөрі, бланк қағаздары, эмблемасы жəне 
өзге де деректемелері болады. 

1.3. Банктің атқарушы органының (Басқарма) тұрған жері: 050002, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56. 

1.4. Банктің меншік түрі – жекеменшік. 
1.5. Банк банктік қызметті жүргізу барысында Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, əрекет етуші заңнамасын, Қазақстан Республикасы отырған халықаралық 
келісім-шарттарды (келісімдерді), сондай-ақ заңнамалық актілер мен Қазақстан Республикасы 
Президентінің  жарлықтарының негізінде жəне орындалуы мақсатында уəкілетті органның, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құзіреттеріне жатқызылған мəселелер бойынша 
қабылдаған нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны, Жалпы 
жиналыстың (акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады. 

1.6. Банк корпоративтік басқару кодексін қабылдайды, əрі «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
Эмитенттер кеңесі отырысында мақұлданған Корпоративтік басқару Кодексін сақтайды. 

1.7. Банк өз акционерлерінің мүлкiнен оқшауланған мүлкке ие болып, олардың 
мiндеттемелерi бойынша жауап бермейді, өз мiндеттемелерi бойынша өз мүлкi шегiнде 
жауапты болады. 

Банк Акционері Банк міндеттемелері үшін жауап бермейді, тек Қазақстан Республикасы 
заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны 
шегінде Банк қызметімен байланысты шығын тəуекелін көтереді. 

1.8. Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, дəл сол сияқты мемлекет 
Банк міндеттемелері үшін жауап бермейді, тек егер Банк немесе мемлекет өздеріне осындай 
міндеттемелер алмаған болса. 

1.9. Банк Қазақстан Республикасы аумағында, не одан тысқары жерлерде болсын заңда 
белгіленген тəртіппен өзінің еншілес ұйымдарын, филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы. 

Банк филиалдарының Директорлары үшінші тұлғалармен қарым қатынасы барысында 
Банкті таныстыру құқықтары сенімхаттарына қол қоюға қарастырылған өкілеттіліктің шегіне 
байланысты құқылы.  

1.10.  Банктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.  
 
             II. БАНКТІҢ БАНКТІК ЖƏНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ 
 
2.1. Банк қызметінің мақсаты кіріс келтіру болып табылады. 
2.2. Банк уəкілетті органның лицензиясы негізінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған банктік жəне өзге де операцияларды жүргізеді. 
2.3. Банк уəкілетті органның лицензиясы негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасына 

сəйкес бағалы қағаздар рыногінде кəсіби қызмет етуге құқылы. 
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2.4. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасы тиым салмаған өзге де қызмет түрлерімен 
айналысуға құқылы. 

Егер белгілі бір қызмет түрімен айналысуға өкілетті органдардың (лицензия берушінің) 
арнайы рұқсаты(лицензия, сертификат) қажет болса, Банк белгіленген тəртіп бойынша тиісті 
рұқсатты (лицензия, сертификат) алған соң жəне соған сəйкес сол қызметпен айналысады. 

2.5. Банкке банктік қызметке қатысты емес немесе Жарғының 2.3. тармағында 
көзделмеген операциялар мен мəмілелерді кəсіпкерлік қызмет ретінде жүргізуге, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа реттерде заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталдарында  қатысуға немесе акцияларын алуға тиым салынады 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда бағалы 
қағаздармен мəмілелерді орындау. 

 
III. БАНКТІҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ 

 
3.1. Банктің мүлкі жеке меншік құқығы ретінде өзіне тиесілі. 
Банк мүлкінің құралу көздері болып табылады: 
-    акцияларды сатудан түскен қаражат; 
- оның қызметінен түскен табыс; 
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен тиым салынбаған басқа да 

көздер. 
3.2. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылармен (жалғыз құрылтайшымен) атаулы 

құны бойынша жəне инвесторлармен Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
талаптарға сəйкес анықталатын орналастыру бағасы бойынша акцияның төленуі арқылы 
құралып, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрініс табады.   

3.3. Банк акциялары орналастыру кезінде тек қана ақшадай Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасында төленуі міндетті. 

3.4. Банктің жарғылық капиталының ұлғаюы Банктің жариялы акцияларын орналастыру 
арқылы жүзеге асады. 

3.5. Банктің регуляторлық өз капиталы – Банк инвестицияларын алып тастағанда қалған 
капитал сомасы. Регуляторлық өз капиталын жəне Банк инвестицияларын есептеу əдістемесі 
уəкілетті органмен анықталады. 

3.6. Банк қызметін жүзеге асыруға байланысты шығындарды өтеу мақсатында Банк 
резерв капиталын қалыптастырады. Резерв капиталы жай акциялар бойынша дивидент 
төленгенге дейінгі Банктің таза табысы есебінен жасалады. Банктің резерв капиталының ең 
төменгі мөлшері уəкілетті органмен белгіленеді.  

Егер қандай да бір төлемдердің салдарынан Банктің резерв капиталы уəкілетті орган 
белгілеген мөлшерден кем болып қалған жағдайда, Банк резерв капиталын көрсетілген 
мөлшерге дейін толықтыру үшін ақша аударуды қайта бастауға міндетті. Банк шығындары 
резерв капиталы қаржысынан өтеледі, ал егер ол жетіспеген жағдайда, Банктің басқа да 
меншіктік қаржысы есебінен өтеледі.  

3.7. Банк басқа да қорларды құра алады, олардың түрлерін жəне пайдалану тəртібін 
Банктің Директорлар кеңесі анықтайды. 

3.8. Тиісті дəрежедегі бақылауды жəне жүргізілген операциялардың аумағы мен 
сипатына сəйкес өз қызметінің сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк берілген 
несиелер мен басқа да активтерге қарсы резерв қалыптастыра отырып, оларға Қазақстан 
заңнамасына сəйкес уəкілетті орган белгілеген тəртіп пен шарттарда сыныптама жүргізеді.  

 
IV. БАНК АКЦИЯЛАРЫ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ 
 
4.1. Банк жай акцияларды шығарады. 
Банк өз акцияларын құжатсыз нысанда шығаруды жүзеге асырады. 
Акция бөлінбейді.   
4.2. Банк акционерлерінің құқықтары: 
1) Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне осы Жарғыда қарастырылаған тəртіппен 
Банкті басқаруға қатысу; 
2) дивиденттер алу; 
3) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысы 

немесе осы Жарғыда белгіленген тəртіпте Банктің қаржы есебімен танысуға; 
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4) Банк тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан бағалы қағаздарға меншік құқығын 
растайтын көшірме алу; 

5) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлауға 
үміткерлер ұсыну; 

6) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тəртібімен даулау; 
7) Банкке оның қызметі жөнінде жазбаша сауал салып, Банкке сауал түскеннен бастап 

30 күн ішінде дəйекті жауап алу; 
8) Банк таратылған жағдайда оның мүлкінiң бөлігіне ие болуға; 
9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте оның акцияларына 

айналдырылатын Банктің акцияларын немесе бағалы қағаздарын басымдықпен сатып 
алу. 

4.3. Сонымен қатар ірі акционердің құқықтары: 
1) Акционердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе 

Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартса, оны 
шақырту жөнінде сотқа талап-арыз беру; 

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібіне Қазаұстан 
Республикасы заңнамасына сəйкес қосымша мəселелерді қоюды ұсыну; 

3) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап ету; 
4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банк аудитын жүргізуін талап ету. 
4.4. Банк акционерінің міндеттері: 
1) акцияларды төлеу; 
2) он күн ішінде Банк Тіркеушісін жəне осы акционерге тиесілі акциялардың атаулы 

ұстаушысын Банк акцияларын ұстаушылар тізімін жүргізуге қажетті мəліметтердің 
өзгергені туралы хабарлау;  

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын 
Банк немесе оның қызметі туралы мəліметтерді жария етпеу; 

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес басқа да міндеттерді атқару. 
4.5. Егер Банк жариялы акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айналдырылатын 

басқа да бағалы қағаздарды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған сондай бағалы 
қағаздарды сату ниеті болса, бұл туралы шешім қабылдаған сəттен бастап он күн ішінде өз 
акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында бағалы 
қағаздарды бұл туралы шешім қабылдаған Банк органы белгілеген орналастыру (сату) 
бағасымен қолында бар акциялардың санына сəйкес, тең жағдайда сатып алуды ұсынады. Банк 
акцияларының орналастырылуы (сатылуы) туралы хабарланған сəттен бастап отыз күн ішінде 
акционер Банк акцияларына айнала алатын акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды  
басымдықпен  сатып алу құқығына сəйкес сатып алуға тапсырыс беруге құқылы. 

Бұл жағдайда Банктің жай акцияларына ие болып отырған акционер Банктің жай 
акцияларына айнала алатын жай акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды басымдықпен 
сатып алу құқығына ие. 

4.6. Өзінің жариялы акцияларын бағалы қағаздардың алғашқы рыногіне орналастыру 
кезінде Банктің сатып алуына жол берілмейді. 

4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, бюджетке салықтар мен басқа да 
міндетті төлемдер төленгеннен соң таза табыс Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен 
белгіленген тəртіппен пайдаланады. 

Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен есептік қаржы жылындағы Банктің таза 
табысын бөлу тəртібі бекітіледі, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімдер 
қабылданады, жыл қорытындысы бойынша Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивидент 
мөлшері бекітіледі. 

4.8. Банк акциялары бойынша дивиденттер ақшадай немесе Банк бағалы қағаздарымен 
дивидент төлеу туралы акционерлердің Жалпы жиналысында Банктің дауыс беруші 
акцияларының көпшілігімен шешім қабылданса, төленеді. 

Банктің акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидент, тек қана, егер төлем 
Банктің жариялы акцияларымен жəне шығарылған облигацияларымен, акционердің жазбаша 
келісімі болғанда ғана төленеді. 

Дивидент алуға құқылы акционерлердің тізімі дивиденттер төлемі басталатын күннен бір 
күн бұрынғы күнмен дайындалуы тиіс. 

4.9. Банк акциялары бойынша дивидент төлеу тоқсанның, жарты жылдықтың немесе 
жылдың қорытындысы бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу тоқсандық, жарты жылдық нəтиже 
бойынша Банктің Акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен  ғана жүзеге асырылады. 
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Ационерлердің Жалпы жиналысының тоқсанның немесе жарты тоқсанның қорытындысы 
бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға 
дивиденд көлемі көрсетіледі. 

Жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу 
туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады. 

Банктің Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидент 
төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы, мұндай шешім қабылданғаннан бастап он күн 
ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 

Бесінші абзац алынған  
4.10. Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу туралы шешім шықаннан бастап он 
жұмыс күні ішіндебұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс. 

Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу туралы шешімі келесі мəліметтерді 
қамтуы тиіс: 

1) Банктің атауы, тұрған жері, банктік жəне басқа да деректемелері; 
2) Дивиденттер төленетін кезең; 
3) Дивиденттердің жай акцияға шаққандағы мөлшері; 
4) Дивиденттер төлемі басталатын күн; 
5) Дивиденттерді төлеудің тəртібі мен нысаны. 
4.11. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша 

дивиденттер есептелмейді əрі төленбейді. 
Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлеуге жол берілмейді: 

1) егер өз капиталы терiс мөлшерде болса немесе, егер қоғамның өз капиталының мөлшерi 
дивидендтердi оның акциялары бойынша төлеу нəтижесiнде терiс болса;  

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сəйкес төлем 
қабiлетсiздiгi немесе дəрменсiздiк белгiлерiне сəйкес келсе не аталған белгiлер қоғамда 
дивидендтердi оның акциялары бойынша төлеу нəтижесiнде пайда болса. 

4.12. Акционер Банк қарызының пайда болу мерзіміне қарамастан, алмаған 
дивиденттерін талап етуге құқылы. 

Дивидент белгіленген мерзімде төленбесе, акционерге дивиденттің негізгі сомасымен 
қоса оған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісінің ақшадай міндеттемені немесе оның 
тиісті бөлігін орындау күнгі қайта қаржыландырудың ресми ставкасына қарай есептелетін өсім 
төленеді. 

4.13. Банк акцияларымен мəміле жасау, Банк бастамасымен жəне акционердің 
талабымен орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Банк акцияларымен басқа да 
операциялар мен əрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі. 

 
V. БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРЫЛУ ТƏРТІБІ ЖƏНЕ ҚҰЗЫРЫ 

 
5.1. Банк органдары болып табылады: 
1) жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы (дауыс беруші акциялар бір акционерге 
тиесілі болса, - сол акционер); 
2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 
3) атқарушы орган – Басқарма. 
5.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық жəне кезектен тыс болып бөлінеді.  
Банк жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. 
Акционерлердің басқа Жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыс болып табылады. 
Акционерлердің жыл сайын өтетін  Жалпы жиналысында: 

1) Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабы бекітіледі; 
2) Банктің өткен қаржылық жылдағы таза пайдасының үлестіру реті мен Банктің бір 

жай акциясына төленетін дивиденд көлемі анықталады; 
3) Акционерлердің Банктің іс-əрекеті мен лауазымды тұлғалары туралы сұрақтары мен 

оларды қарастырудың нəтижелері қарастырылады.  
Директорлар Кеңесінің Төрағасы Банктің акционерлеріне Директорлар Кеңесінің мүшелері 
мен Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мен берілетін сыйақы көлемі туралы 
хабарлайды.  
5.3. Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысы заңдармен бекітілген уақытта өткізілуі тиіс. 
5.4. Дауыс беруші акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі болған жағдайда, 
акцинерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне 
осы Жарғыда  акционерлердің Жалпы  жиналысының құзырына жатқызылған мəселелер 
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бойынша шешімдерді осындай акционер өзі дара қабылдайды, əрі ондай шешім жазбаша 
рəсімделуге жатады. 
5.5. Егер осы Жарғының 5.4. тармағында қарастырылған жағдайларда, Банктің барлық дауыс 
беруші акцияларына ие тұлға немесе жалғыз акционер заңды тұлға болып табылса, Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен  жəне осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының 
құзырына жатқызылған мəселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасы 
заңнамасына жəне заңды тұлғаның жарғысына сəйкес осындай  шешімдерді қабылдауға 
құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғасы немесе  қызметкерлері қабылдайды.  
5.6. Акционерлердің Жалпы жиналысының  айрықша құзырына келесі мəселелер жатады: 
1) осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 
2) корпоративтік басқару кодексін жəне оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту; 
3) Банкті ерікті қайта құру немесе тарату; 
4) Банктің жариялы акцияларының санын көбейту немесе Банктің орналастырылмаған  
жариялы акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
4-1) Банктің бағалы қағаздарын конвертациялаудың шарттары мен ретін анықтау жəне 
өзгерістерін 
5) Санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау 
жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау 
жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
7) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 
8) жылдық қаржылық есепті бекіту; 
9) Банктің есептік қаржылық жылы үшін таза табысты бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар 
бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау жəне Банктің бір жай акциясына 
шаққандағы дивидент мөлшерін анықтау; 
10) осы Жарғының 4.11. тармағында  қарастырылған жағдайларда Банктің жай акциялары 
бойынша дивиденттер төлемеу туралы шешім қабылдау; 
11) Банктің сомасы Банк активтерінің жиырма бес жəне одан артық пайызын құрайтын 
активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін өткізу арқылы өзге заңды тұлғалардың  құрылуына 
немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 
12) Банктің акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту туралы акционерлерді хабардар ету 
нысанын анықтау жəне осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру туралы 
шешім қабылдау; 
13) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сəйкес, Банктің 
акцияларды сатып алуда акциялардың бағасын анықтау əдістемесіне өзгерістер бекіту 
(əдістеме бекіту, егер ол əлі бекітілмеген болса); 
14) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
15) Банк қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тəртібін анықтау, соның ішінде 
бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау; 
16) «алтын акцияны» енгізу жəне күшін жою; 
17) Қазақстан Республикасы заңнамасымен жəне осы Жарғымен акционерлердің Жалпы 
жиналысының айрықша құзырына солар бойынша шешім қабылдау жатқызылған басқа да 
мəселелер. 
5.7. Қазақстан Республикасы заңнамасында өзгеше көзделмесе, солар бойынша шешім 
қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылатын 
мəселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың жəне Банк қызметкерлерінің 
құзырына өткізуге жол берілмейді.  
5.8. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне осы Жарғыда 
акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған мəселелерді шешуден 
басқа, Банк қызметіне жалпы басшылық етеді. 
5.9. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына келесі мəселелер жатады: 
1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 
3) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жариялы акциялар саны шегінде 
орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) тəсілі 
мен бағасы туралы шешім қабылдау; 
4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы жəне 
сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 
5) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 
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(6) исключен; 
7) Банктің облигациялары мен туында бағалы қағаздарын шығару шарртарын белгілеу; 
8) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін 
сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтату; 
9) лауазымдық қызметақы мөлшерін, еңбек ақысын төлеу жəне Банк Басқармасы басшысы мен 
мүшелеріне сыйақы беру шарттарын анықтау; 
10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек 
ақысының, сыйақысының мөлшерін, төлеу тəртібін белгілеу; 
11) аудиторлық ұйымның жəне заңнамаға сəйкес Банктің акцияларының төлеміне берілген 
меншіктің немесе ірі мəміленің нысанының нарықтық бағасынын анықтайтын бағалаушының 
көрсеткен қызметі үшін ақы мөлшерін белгілеу; 
12) Банктің ішкі қызметін реттеуші (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма 
қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) құжаттарды бекіту, соның ішінде Банк қызметімен 
байланысты тəуекелдерді шектейтін, жəне тəуекелдерді бақылауға арналған саясаттар мен 
процедураларды Банктің бағалы қағаздарына жазылу мен аукциондар өткізу шарттарын 
бекітетін ішкі нормативті құжатты бекіту 
13) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдерді қабылдау жəне 
олар туралы ережелерді бекіту; 
14) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он жəне одан да көп пайызына (жарғылық 
капиталдағы қатысу үлесіне) ие болуы, олардың қызметі  жөнінен шешімдер қабылдауы 
туралы шешім қабылдау; 
15) Банк міндеттемелерін оның өз капиталы көлемінің он жəне одан артық пайызын құрайтын 
мөлшерге ұлғайту; 
16) бұған дейінгі тіркеушімен Банктің шарт бұзылған жағдайда Банк тіркеушісін таңдау;  
17) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Банк 
немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау; 
18) ірі мəмілелер жəне Банк мүдделілік танытқан мəмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;  
19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен жəне омы Жарғымен көзделген, акционерлердің 
Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатпайтын өзге мəселелер.  

5.10. Осы Жарғының 5.9. тармағында көрсетілген мəселелер тізбесін Банк 
Басқармасының шешуіне беруге болмайды. 

Директорлар кеңесі осы Жарғыға сəйкес Банк Басқармасы құзырына жатқызылған 
мəселелер бойынша, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне 
қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ,  

5.10.-1. Маңызды мəселелерді қарастыру мен Директорлар Кеңесіне ұсыныстар ұсыну 
мақсатында келесі мəселелер бойынша Директорлар Кеңесінің Комитеттерін құруға болады: 

1) стратегиялық жоспарлау ; 
2) кадрлар мен сыйақылар; 
3) əлеуметтік мəселелер; 
4) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да мəселелер. 
Директорлар Кеңесінің Комитеттері Директорлар Кеңесінің мүшелерінен жəне нақты 

комитетте жұмыс істеуге қажетті кəсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады. 
Банк Басқармасының Төрағасы Директорлар Кеңесі Комитетіне төраға бола алмайды. 
5.11 Директорлар кеңесінің мүшесі тек қана жеке тұлға бола алады. 
Директолар кеңесінің мүшелері келесілерден сайланады: 
1) акционерлер-жеке тұлғалар; 
2) акционерлердің мүддесін қорғаушы өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға 

ұсынылған тұлғалар; 
3) басқа тұлғалар (осы Жарғының 5.12. тармағында көзделген шектеулерді ескере 

отырып). 
Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады. 

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша түгелдей бір үміткер үшін немесе Директорлар 
кеңесіне мүшелікке бірнеше үміткерлер арасында даусын бөліп беруге құқылы. Мейлінше көп 
дауыс жинаған үміткер Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды деп саналады. Егер 
Директорлар кеңесіне мүшелікке екі немесе одан көп үміткерлер бірдей дауыс жинаса, онда 
бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі. 

5.12. Директорлар кеңесіне мүше болып Банк акционері емес, Директорлар кеңесіне 
акционер мүддесін қорғаушы өкіл ретінде ұсынылмаған, жеке тұлға сайлана алады. Мұндай 
тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің  елу пайыз құрамынан аспауы тиіс. 
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5.13. Банк Басқармасының мүшелері, оның басшысынан басқасы, Директорлар кеңесіне 
сайлана алмайды. Банк Басқармасының Төрағасы лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің 
мүшесі болып табылады. Банк Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы 
болып сайлана алмайды. 

5.14. Директорлар кеңесінің мүшелер саны үш адамнан кем болмауы керек. Банктің 
Директорлар кеңесі мүшелер санының үштен бірі тəуелсіз директорлар болуы қажет.   

5.15. Банктің Директорлар кеңесі Төрағасы лауазымына немесе мүшелігіне келесі 
тұлғалар сайлана алмайды: 

1) жоғары білімі жоқ; 
          2) мінсіз іскерлік абыройға ие емес; 

3) уəкілетті органның қаржы ұйымының консервациясы, оның акцияларын мəжбүрлі 
түрде сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сонымен бірге Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте қаржы ұйымын ықтиярсыз тарату 
немесе оның банкроттығын растау туралы шешімді қабылдағанға дейін бір жыл аспаған 
кезеңде алдында директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы жəне 
оның орынбасары, қаржы ұйымының бас бухгалтері болып жұмыс істегендер. Көрсетілген 
талап уəкілетті органның қаржы ұйымының консервациясы, оның акцияларын мəжбүрлі түрде 
сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сонымен бірге Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте қаржы  ұйымын ықтиярсыз тарату 
немесе оның банкроттығын растау туралы шешімді қабылдағаннан кейін бес жыл ішінде 
қолданылады;    

4) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер болып жүрген кезінде басшы қызметке 
тағайындалуға (сайлануға) келісім қайтарып алынған тұлға. Көрсетілген талап уəкілетті орган 
басшы қызметкерін тағайындауға келісімді қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан 
кейін он екі ай ішінде қолданылады.  

Директорлар кеңесінің мүшесі болып есептелетін тəуелсіз директор қаржылық 
қызметтер көрсету жəне(немесе) реттеу саласындағы жұмыс өтілі үш жылдан кем болмауы 
керек.     

Қазақстан Республикасы заңнамасымен Банк Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланатын тұлғаларға қойылатын өзге талаптар көзделуі мүмкін.  

5.16. Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады. 
Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді. 
Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде 
бітеді, бұл жиналыста жаңа Директорлар кеңесі сайланады.   

Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшелерінің толық 
құрамының немесе жекелеген мүшелерінің  өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. 

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасымен, 
Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады. 

Директорлар кеңесінің сондай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған 
хабарламаны алған сəттен бастап тоқтатылады. 

Äèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¾øåñi ¼êiëåòòiãií ìåðçiìiíåí á½ðûí òîºòàòºàí æà¹äàéäà 
Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» æà»à ì¾øåñií ñàéëàó Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíà 
ò¾ñêåí кумулятивті дауыс беру арқылы æ¾çåãå àñûðûëàäû, ì½íäà îñû Дèðåêòîðëàð 
кå»åñiнің жаңадан сайланған ì¾øåëåðiíi» ¼êiëåòòiãi Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» á¾òiíäåé 
¼êiëåòòiê ìåðçiìiìåí áið ìåçãiëäå àÿºòàëàäû. 

5.17. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан Директорлар кеңесі 
мүшелерінің жалпы санынан құпия дауыс беру арқылы көпшілік дауыспен сайланады. 

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы. 
Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, 

отырысын жүргізеді, сонымен бірге осы Жарғыда белгіленген өзге де міндеттерді атқарады. 
Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ болған кезде оның міндеттері Директорлар 

кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесіне жүктеледі.  
5.18. Банк Басқармасы ағымдағы қызметке басшылық етуші Банктің алқалы атқарушы 

органы болып табылады. 
5.19. Банк Басқармасы Қазақстан Республикасы заңнамасымен жəне осы Жарғымен 

Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзырына жатқызылмаған, Банктің 
қызметі жөніндегі кез келген мəселе бойынша шешім қабылдауға құқылы. 

Банк Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауға міндетті. 
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Банк, егер мəміле жасасқан кезде екі тарап сондай шектеулердің бар екенін білгендігін 
дəлелдесе, оның Басқармасының Банк белгілеген шектеулерді бұза отырып жасасқан 
мəмілесінің жарамдылығын даулауға құқылы.  

5.20. Банк Басқармасы:  
а) Банк атынан əрекет етеді, соның ішінде Банк мүддесін қорғайды; 
б) Қазақстан Республикасы заңнамасымен жəне осы Жарғымен белгіленген тəртіпте 

Банк атынан мəмілелер жасасады; 
в) Осы Жарғыға сəйкес акционерлердің Жалпы жиналысының немесе Директорлар 

кеңесінің қарауына жататын барлық мəселелерді алдын ала қарастырып, сол бойынша тиісті 
материалдар, ұсыныстар мен шешім жобаларын дайындайды; 

г) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық ету мəселелерін шешеді; 
д) Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтауын қамтамасыз 

етеді; 
е) банктік жəне өзге операцияларды жүргізу барысында туындайтын мəселелерді шұғыл 

шешеді; 
ж) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастып, бекітеді; 
ç) штат кестесін бекітеді, кадрларды тіркеу, орналастыру жəне дайындау мəселелерін 

шешеді; 
и) Банктің барлық қызметкерлері үшін міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады, 

нұсқаулар береді; 
к) есеп, есеп беру, ішкі бақылауды ұйымдастыру мəселелерін шешеді; 
л) Банк Басқармасының Төрағасы Басқарма қарауына ұсынған басқа да мəселелерді 

шешеді. 
5.21. Банк акционерлері жəне акционерлер болып табылмайтын қызметкерлері Банк 

Басқармасының мүшелері бола алады. 
Банк Басқармасының мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа 

ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. 
Банк Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ оның Банкпен арасында 
жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Банк Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке 
еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған акционерлердің Жалпы 
жиналысы немесе Директорлар кеңесі уəкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған 
мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Банк Басқармасы Төрағасы қол қояды. 

Банк Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшысы қызметін не басқа заңды 
тұлғаның атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның қызметін атқару құқығына 
ие емес. 

5.22. Банк Басқармасының Төрағасы: 
1) акционерлердің Жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің шешімдерінің 

орындалуын  ұйымдастырады; 
2) Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз əрекет етеді; 
3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат 

береді; 
4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, бір орыннан екінші орынға ауыстыруды, орнынан 

босатуды (Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайлардан қоспағанда) жүзеге 
асырады, марапаттау шараларын жəне тəртіптік жазалауды қолданады, Банк қызметкерлеріне 
лауазымдық қызметақы мөлшерін жəне Банктің штат кестесіне сəйкес қызметақыларға жеке 
үстемелерді белгілейді, Банк Басқармасы жəне Банктің Ішкі аудит қызметі құрамына кіретін 
қызметкерлерден басқа, Банк қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін белгілейді; 

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Банк Басқармасы мүшелерінің біріне 
жүктейді; 
6) Банк Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, құзырет пен жауапкершілік 
аяларын бөледі;  
7) осы Жарғымен, акционерлердің Жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің 
шешімдерімен анықталған өзге міндеттерді атқарады. 
5.23. Басқарма мүшелері – Банк Басқармасы Төрағасының орынбасарлары өз 

құзырлары шеңберіндегі мəселелер бойынша Банк қызметкерлеріне үшінші жақтармен 
қарым-қатынаста Банк атынан өкілдік етуге сенімхат беруге құқылы  

5.24. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізу мақсатында саны үш 
мүшеден кем емес Ішкі аудит қызметі жасақталады. 
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Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің жəне Банк Басқармасының 
құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тек Директорлар кеңесіне ғана бағынады жəне 
оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.  

5.25. Банктің лауазымды тұлғалары, оның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы мен 
мүшелері, Банк Басқармасының Төрағасы мен мүшелері: 

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды жəне қоғам мен акционерлердің 
мүдделерін мейлінше жоғары дəрежеде көрсететін əдістерді пайдаланады; 

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс əрі оны қоғам жарғысына жəне акционерлердің 
Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, 
сондай-ақ оны өз мақсаттарына; 

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жүйелерінің тұтастығын, соның ішінде 
тəуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті; 

4) Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сəйкес, Банк қызметі туралы 
ақпаратты ашуды жəне беруді бақылайды. 

5) Банкте жұмыс істеуі тоқтаған сəттен бастап бес жыл бойы Банктің қызметі туралы 
құпиялылықты сақтауы тиіс. 

5.26.Банктің лауазымды тұлғалары, атап айтқанда, Төраға мен Директорлар Кеңесінің 
мүшелері, Банк Басқармасының Төрағасы мен Басқарма мүшелері өз əрекеттерінің 
(əрекетсіздіктерінің) əсерінен Банктің зиян шеккені үшін Қазақстан Репсубликасының 
заңнамысна сəйкес жауап беретін болады, сонымен қатар, келесі əрекеттер нəтижесіндегі 
шығындар үшін: 

1) əдейі берілген жалған мəлімет немесе жаңылыстыратын мəлімет  беру; 
2) Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен мəлімет беру тəртібен бұзу. 
Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде Банктің шеккен зияндары 

немесе шығындары үшін  лауазымды тұлғаны жауапқа тарту мақсытында сотқа қуыным 
беруге құқылы. 

Банктің лауазымды тұлғалары Банктің немесе акционердің шығынға батуына алып 
келген шешімге қарсы дауыс берген болса немесе дауыс беруге қатыспаған болса, жауапты 
болудан босатылады. 

 
 

VI.ÁÀÍÊ ÎÐÃÀÍÄÀÐÛ ²ÛÇÌÅÒIÍ 
µÉÛÌÄÀÑÒÛÐÓ Ò°ÐÒIÁI 

 
6.1. Àêöèîíåðëåðäi» æûëäûº Æàëïû æèíàëûñûí Дèðåêòîðëàð кå»åñi øàºûðàäû. 
Àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí òûñ Æàëïû æèíàëûñû ìûíàëàðäû» áàñòàìàñûìåí 

øàºûðûëàäû: 
1) Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi»; 
2) iði àêöèîíåðäi». 
´ç åðêiìåí æîéûëó àëäûíäà ò½ð¹àí Áàíê àêöèîíåðëåðiíi» êåçåêòåí òûñ Æàëïû 

æèíàëûñûí Áàíêòi» æîþ êîìèññèÿñû øàºûðûï, äàéûíäàï ¼òêiçói ì¾ìêií. 
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà» àêòiëåðiìåí àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí òûñ 

ìiíäåòòi Æàëïû æèíàëûñûн øàºûðту жағдайлары қарастырылуы ì¾ìêií. 
Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûí ¸çiðëåï æ¸íå ¼òêiçóäi æ¾çåãå àñûðàäû: 
1) Áàíê Áàñºàðìàñû; 
2) îíûìåí æàñàë¹àí øàðòºà ñ¸éêåñ Áàíêòi» òiðêåóøiñi; 
3) Дèðåêòîðëàð кå»åñi; 
4) Áàíêòi» тарату êîìèññèÿñû. 
Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûí øàºûðûï, ¸çiðëåï îíû ¼òêiçó æ¼íiíäåãi 

øû¹ûíäàðäû, ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»äàðû áåëãiëåãåí æà¹äàéëàðäàí áàñºà 
êåçäå, Áàíê ê¼òåðåäi. 

Áàíê àêöèîíåðëåðäi» æûëäûº Æàëïû æèíàëûñûí øàºûðó æ¼íiíäå ²àçàºñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»äàðû áåëãiëåãåí ò¸ðòiïòi á½ç¹àí æà¹äàéäà àêöèîíåðëåðäi» 
æûëäûº Æàëïû æèíàëûñû ì¾ääåëi àäàìíû» òàëàï åòói áîéûíøà ºàáûëäàí¹àí ñîò 
øåøiìi íåãiçiíäå øàºûðûëûï, ¼òêiçiëói ì¾ìêií. 

Åãåð Áàíê îðãàíäàðû àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí òûñ Æàëïû æèíàëûñûí øàºûðó 
òóðàëû iði àêöèîíåðäi» òàëàáû îðûíäàëìà¹àí áîëñà, Áàíê àêöèîíåðëåðiíi» êåçåêòåí 
òûñ Æàëïû æèíàëûñû ñîë àäàìíû» òàëàáû áîéûíøà øû¹àðûë¹àí ñîò øåøiìi íåãiçiíäå 
øàºûðûëûï, ¼òêiçiëói ì¾ìêií. 
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6.2. Àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí òûñ Æàëïû æèíàëûñûí øàºûðó òóðàëû òàëàïòû 
Áàíê Áàñºàðìàñû îðíàëàñºàí æåðäåãi Дèðåêòîðëàð кå»åñiíå æèíàëûñòû» ê¾í ò¸ðòiái 
ê¼ðñåòiëãåí æàçáàøà õàò æîëäàó àðºûëû ºîÿäû. 

Äèðåêòîðëàð кå»åñi àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí òûñ Æàëïû æèíàëûñûí øàºûðó 
òóðàëû òàëàïòû àë¹àí ñî» îí ê¾í iøiíäå øåøiì ºàáûëäàï, àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí 
òûñ Æàëïû æèíàëûñû øàºûðûëàòûíû òóðàëû õàáàðäû  òàëàï åòóøiãå æîëäàéäû. 
²îéûë¹àí òàëàïºà ñ¸éêåñ øàºûðûë¹àí Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í 
ò¸ðòiáií Дèðåêòîðëàð кå»åñi ¼çäåðiíi» òà»äàóû áîéûíøà êåç-êåëãåí ñ½ðàºòàðìåí 
òîëûºòûðó¹à º½ºûëû. 

6.3. Àêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñó¹à жəне дауыс беруге º½ºû áàð 
àêöèîíåðëåðäi» òiçiìií Áàíê àêöèÿñûí ½ñòàóøûëàðäû òiðêåó жүйесінің деректері 
íåãiçiíäå Áàíêòi» òiðêåóøiñi æàñàéäû. Òiçiìíi» æàñàë¹àí ê¾íi äåï Æàëïû æèíàëûñòû 
øàºûðó òóðàëû øåøiì ºàáûëäàí¹àí ê¾ííåí á½ðûí¹û ê¾íäi ê¼ðñåòóãå áîëìàéäû. 

Àêöèîíåðëåðäi» òiçiìiíå ºîñûëàòûí ì¸ëiìåòòåðäi ¼êiëåòòi îðãàí áåëãiëåéäi. 
6.4. Åãåð òiçiì æàñàëûï áîë¹àí ñî» àêöèîíåðëåðäi» òiçiìiíå ºîñûëûï, 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñó¹à º½ºû áàð àäàì, ¼çiíå òèåñiëi Áàíêòi» 
äàóûñ áåðóøi àêöèÿëàðûí á¼òåí адамға áåðñå, Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíà 
ºàòûñó º½ºû æà»à àêöèîíåðãå ê¼øåäi. Ì½íäà àêöèÿëàð¹à æåêåìåíøiê º½ºû áàðëû¹ûí 
ðàñòàéòûí º½æàòòàðäû ê¼ðñåòói òèiñ. 

6.5. Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûí ¼òêiçåòií ê¾í ìåí óàºûò îë æèíàëûñºà 
ºàòûñó¹à º½ºû áàð àäàìäàðäû» æèíàëûñºà ìåéëiíøå ê¼ï ºàòûñà àëàòûíäàé åòiï 
áåëãiëåíói òèiñ. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû Áàíê Áàñºàðìàñû îðíàëàñºàí åëäi ìåêåíäå 
¼òêiçiëói òèiñ. 

Æèíàëûñºà ºàòûñóøûëàðäû òiðêåóäi áàñòàó óàºûòû ìåí æèíàëûñòû ¼òêiçó 
óàºûòû Áàíêòi» Åñåïòåó êîìèññèÿñûí òiðêåóäi æ¾ðãiçó, æèíàëûñºà ºàòûñóøûëàðäû» 
ñàíûí øû¹àðó æ¸íå îíû» êâîðóìû áîëàòûíûí àíûºòàó ¾øií ºàìòàìàñûç åòói òèiñ. 

6.6. Àêöèîíåðëåð àëäà¹û ¼òåòií Æàëïû æèíàëûñ òóðàëû êåì äåãåíäå îòûç 
ê¾íòiçáå ê¾íi á½ðûí õàáàðëàíäûðûëóû òèiñ, àë ñûðòòàé íåìåñå àðàëàñ äàóûñ áåðåòií 
áîëñà, æèíàëûñ ¼òåòií ê¾ííåí êåì äåãåíäå ºûðûº áåñ ê¾íòiçáå ê¾í á½ðûí 
õàáàðëàíäûðûëàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñû ¼òåòiíi òóðàëû õàáàðëàíäûðó бұқаралық ақпарат 
құралдарында æàðèÿëàíóû íåìåñå àêöèîíåðëåðãå òiêåëåé õàò æîëäàó àðºûëû      
естіртілуі òèiñ.  

Áàíê Аêöèîíåðëåðiíi» жàëïû æèíàëûñûí øàºûðó òóðàëû õàáàðäà ìûíàëàð áîëóû 
êåðåê: 

1) Áàíê Áàñºàðìàñûíû» òîëûº àòû ìåí ò½ð¹àí ìåêåíæàéû; 
2) Æèíàëûñòû øàºûðóøûíû» áàñòàìàøûñû òóðàëû ì¸ëiìåòòåð; 
3) Áàíê Аêöèîíåðëåðiíi» жàëïû æèíàëûñû ¼òêiçiëåòií ê¾íi, óàºòûñû æ¸íå 

¼òêiçiëåòií îðíû, æèíàëûñºà ºàòûñóøûëàðäû òiðêåóäi» áàñòàëàòûí óàºòûñû, ñîíäàé-àº 
åãåð áiðiíøi æèíàëûñ áîëìàé ºàë¹àí æà¹äàéäà Áàíê àêöèîíåðëåðiíi» ºàéòà 
øàºûðûëàòûí Æàëïû æèíàëûñûíû» ê¾íi ìåí óàºûòû; 

4) Аêöèîíåðëåðäi»   жàëïû   æèíàëûñûíà   ºàòûñó¹à   º½ºû   áàð   àêöèîíåðëåðäi»  
òiçiìií æàñàéòûí ê¾íi; 

5) Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiái; 
6) Áàíê àêöèîíåðëåðií Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi 

ìàòåðèàëäàðìåí òàíûñòûðó ò¸ðòiái. 
6.7. Àêöèîíåðëåðäi» áiðiíøi (áîëìàé ºàë¹àí) Æàëïû æèíàëûñû áåëãiëåíãåí 

ê¾ííi» êåëåñi ê¾íi àêöèîíåðëåðäi» ºàéòà ¼òêiçiëåòií Æàëïû æèíàëûñûíû» êåëåñi ê¾íãå 
òà¹àéûíäàëóû ì¾ìêií. 

Àêöèîíåðëåðäi» ºàéòà øàºûðûë¹àí Æàëïû æèíàëûñû àêöèîíåðëåðäi» áîëìàé 
ºàë¹àí Æàëïû æèíàëûñû ¼òåòií æåðäå ¼òêiçiëói òèiñ. 

Àêöèîíåðëåðäi» ºàéòà ¼òêiçiëåòií Æàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiái 
àêöèîíåðëåðäi» ¼òïåé ºàë¹àí Æàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíåí ¼çãåðìåói òèiñ. 

6.8. Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáií äèðåêòîðëàð Êå»åñi 
ºàëûïòàñòûðàäû æ¸íå òàëºûëàíàòûí ì¸ñåëåëåð íàºòû ò½æûðûìäàëûï, àéºûí 
ê¼ðñåòiëói òèiñ. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiái iði àêöèîíåðäi» íåìåñå 
äèðåêòîðëàð Êå»åñiíi» ½ñûíûñûìåí, åãåð îíäàé ºîñûìøàëàðìåí Áàíê àêöèîíåðëåði 
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Æàëïû æèíàëûñ ¼òåòií ê¾íãå äåéií îí áåñ ê¾ííåí êåøiêòiðiëìåé õàáàðëàí¹àí áîëñà, 
òîëûºòûðûëóû ì¾ìêií  немесе осы тармақтың бесінші абзацымен бекітілген ретте.  

Àêöèîíåðëåðäi» ¼çäåði ºàòûñûï îòûð¹àí Æàëïû æèíàëûñûí àøàðäà Дèðåêòîðëàð 
кå»åñi ¼çäåði àë¹àí ê¾í ò¸ðòiái æ¼íiíäåãi ½ñûíûñòàð òóðàëû áàÿíäàó¹à ìiíäåòòi. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáií áåêiòó æèíàëûñºà ºàòûñºàí 
Áàíêòi» äàóûñ áåðóøi àêöèÿëàðûíû» æàëïû ñàíûíû» ê¼ïøiëiê äàóûñûìåí æ¾çåãå 
àñûðûëàäû. 

Ê¾í ò¸ðòiáiíå ¼çãåðiñòåð ìåí (íåìåñå) ºîñûìøàëàð åíãiçiëói ì¾ìêií, åãåð î¹àí 
àêöèîíåðëåðäi» Æàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñóøûëàðäû» æ¸íå æèûíòû¹û äàóûñ áåðåòií 
Áàíê àêöèÿëàðûíû» êåì äåãåíäå òîºñàí áåñ ïàéûçûíà èå àêöèîíåðëåð (íåìåñå 
îëàðäû» ¼êiëäåði) æàºòàï äàóûñ áåðñå. 

Àë Æàëïû æèíàëûñòû» øåøiìi ñûðòòàé ºàáûëäàíàòûí áîëñà, Аêöèîíåðëåðäi» 
жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiái ¼çãåðòiëìåéäi æ¸íå (íåìåñå) ºîñûìøà åíãiçiëìåéäi. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñû ê¾í ò¸ðòiáiíå åíãiçiëìåãåí ì¸ñåëåëåðäi ºàðàó¹à 
æ¸íå îë òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó¹à º½ºûëû åìåñ. 

Кең мағынада қолданылатын сөздерді, мысалы «əрқилы», «басқа», «басқалар» жəне сол 
сияқты сөздерді күн тəртібінде қолдануға рұқсат жоқ. 

6.9. Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåëåð òóðàëû 
ìàòåðèàëäàðäà îñû ì¸ñåëå áîéûíøà íåãiçäåëãåí øåøiì ºàáûëäàó¹à ºàæåòòi ê¼ëåìäåãi 
àºïàðàòòàð áîëó¹à òèiñòi. 

Áàíê îðãàíäàðûí ñàéëàó òóðàëû ìàòåðèàëäàðäà ½ñûíûë¹àí êàíäèäàòòàð òóðàëû 
ìûíàäàé àºïàðàòòàð áîëó¹à òèiñ: 

1) ôàìèëèÿñû, àòû, ñîíäàé-àº ¼ç ºàëàóûìåí-¸êåñiíi» àòû; 
2) áiëiìi òóðàëû ì¸ëiìåòòåð; 
3) ñî»¹û ¾ø æûëäà æ½ìûñ iñòåãåí îðíû ìåí àòºàð¹àí ëàóàçûìû; 
4) êàíäèäàòòû» áiëiêòiëiãií, æ½ìûñ ò¸æiðèáåñií ðàñòàéòûí áàñºà äà àºïàðàòòàð. 
5) Банкке үлестес болу туралы мəліметтер 
Àêöèîíåðëåðäi» æûëäûº Æàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåëåð 

òóðàëû ìàòåðèàëäàð¹à ìûíàëàð ºîñûëóû òèiñòi: 
1) Áàíêòi» æûëäûº ºàðæû åñåái; 
2) Æûëäûº ºàðæû åñåáiíå àóäèòîðëûº åñåï; 
3) Áàíêòi» ¼òêåí ºàðæû æûëûíäà¹û òàçà òàáûñûí á¼ëó æ¸íå Áàíêòi» жай áið 

àêöèÿñûíà æûë iøiíäå øàººàíäà¹û äèâèäåíòòi» ì¼ëøåði òóðàëû äèðåêòîðëàð 
Êå»åñiíi» ½ñûíûñû; 

4) Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûí ¼òêiçóäi» áàñòàìàøûñûíû» ºàëàóû 
áîéûíøà áàñºà äà º½æàòòàð. 

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібіне Банктің Директорлар Кеңесіне 
сайлау туралы мəселені кіргізген жағдайда (Директорлар Кеңесіне жаңа кандидат сайлауда) 
Директорлар Кеңесіне ұсынылатын кандидаттың қай акционердің өкілі екендігін жəне (немесе) 
Банктің тəуелсіз директоры қызметіне кандидат екені не еместігі материалдарда көрсетілуі 
керек 

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібі мəселелерінің материалдары 
жиналысты өткізуге он күн қалғанға дейін кешіктірмей Банк Басқармасы орындарында 
акционерлердің танысуына дайын болуы керек, ал акционердің сұранымы бар болса сұраным 
бойынша – сұраным берілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде оған берілуі керек. Құжаттардың 
көшірмелерін дайындауға жəне құжаттарды жеткізуге кететін шығындарды материалдарды 
сұраған акционер көтереді. 

6.10. Åãåð æèíàëûñºà ºàòûñóøûëàðäû òiðêåó àÿºòàë¹àí ñ¸òòå î¹àí ºàòûñó ¾øií 
òiðêåëãåí àêöèîíåðëåðäi» íåìåñå àêöèîíåðëåðäi» òiçiìiíå ºîñûë¹àí îëàðäû» 
¼êiëäåðiíi», қатысуға жəне дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың á¸ðií æèíàºòàé êåëãåíäå 
Áàíêòi» äàóûñ áåðóøi àêöèÿëàðûíû» åëó æ¸íå îäàí æî¹àðû ïàéûçûна иелік ететін 
áîëñà, аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåëåðäi ºàðàï, îëàð 
æ¼íiíäå øåøiì ºàáûëäàó¹à º½ºûëû. 

Àêöèîíåðëåðäi» ¼òïåé ºàë¹àí Æàëïû æèíàëûñûíû» îðíûíà ºàéòà øàºûðûë¹àí 
æèíàëûñ ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåëåðäi ºàðàï, îëàð òóðàëû øåøiì ºàáûëäàó¹à º½ºûëû, 
åãåð: 

1) Êâîðóì áîëìà¹àí ñåáåïòi ¼òïåé ºàë¹àíäàé åìåñ, аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû 
æèíàëûñûí øàºûðó ò¸ðòiái ñàºòàë¹àí áîëñà; 
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2) òiðêåó àÿºòàë¹àí ñ¸òòå æèíàëûñºà ºàòûñó ¾øií òiðêåëãåí àêöèîíåðëåð  
(íåìåñå) îëàðäû» ¼êiëäåði Áàíêòi» äàóûñ áåðóøi àêöèÿëàðûíû» æàëïû æèûíòû¹ûíû», 
ì½íû» iøiíäå ñûðòòàé äàóûñ áåðóøi àêöèîíåðëåð äå áàð, ºûðûº æ¸íå îäàí äà æî¹àðû 
ïàéûçûíû» èåëåði áîëñà; 

Àêöèîíåðëåðãå ñûðòòàé äàóûñ áåðó ¾øií áþëëåòåíü æiáåðãåí æà¹äàéäà, Áàíê 
Æàëïû æèíàëûñºà ºàòûñóøûëàðäû òiðêåó ñ¸òiíäå àë¹àí áþëëåòåíü æ¸íå îíäà¹û 
ê¼ðñåòêåíäåð êâîðóìäû àíûºòàó ìåí äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñûí øû¹àðó êåçiíäå 
åñåïêå àëûíàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûí ñûðòòàé äàóûñ áåðó æîëûìåí ¼òêiçãåí 
æà¹äàéäà êâîðóì áîëìàñà äà àêöèîíåðëåðäi» Æàëïû æèíàëûñû ºàéòàëàï ¼òêiçiëìåéäi. 

6.11. Есеп êîìèññèÿñûíû» ìiíäåòií ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»намасы 
áåëãiëåãåíäåé, аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» хатшысы æ¾ðãiçåäi. 
Àêöèîíåðëåðäi» áiðiíøi Æàëïû æèíàëûñûíäà ñàíàº êîìèññèÿñûíû» ìiíäåòií Áàíêòi» 
òiðêåóøiñi æ¾ðãiçåäi. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» øåøiìi áîéûíøà ñàíàº êîìèññèÿñûíû» 
ìiíäåòi Áàíêòi» òiðêåóøiñiíå  äå æ¾êòåëói ì¾ìêií. 

6.12. Àêöèîíåðäi» аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíà êåëiï ºàòûñóûíà æ¸íå 
òàëºûëàí¹àí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà æåêå ¼çi íåìåñå ¼çiíi» ¼êiëi àðºûëû äàóûñ áåðóãå 
º½ºûлы. 

Банктің Басқарма мүшелері  аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíäà àêöèîíåðëåðäi» 
¼êiëi ðåòiíäå ºàòûñó¹à º½ºû æîº. 

Àêöèîíåðäi» ¼êiëi ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»намасына ñ¸éêåñ ò¾çiëãåí 
ñåíiìõàò íåãiçiíäå ¸ðåêåò åòåäi. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñó¹à æ¸íå îíäà ºàðàë¹àí ì¸ñåëåëåð 
áîéûíøà äàóûñ áåðóãå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»намасына ñ¸éêåñ íåìåñå 
àêöèîíåðäi» àòûíàí ñåíiìõàòñûç ¸ðåêåò åòóãå º½ºûº áåðåòií íåìåñå îíû» ì¾ääåñií 
ê¼çäåéòií øàðòïåí ¸ðåêåò åòåòií àäàìäàð ¾øií ñåíiìõàò òàëàï åòiëìåéäi. 

6.13. Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûí ¼òêiçó ò¸ðòiái ²àçàºñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»äàðûíà ñ¸éêåñ, îñû Æàð¹ûìåí æ¸íå Áàíêòi» iøêi ºûçìåòií 
ðåòòåéòií áàñºà äà º½æàòòàðìåí íåìåñå òiêåëåé аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» 
øåøiìiìåí áåëãiëåíåäi. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñû àøûë¹àí¹à äåéií êåëãåí àêöèîíåðëåð (îëàðäû» 
¼êiëäåði) òiðêåëåäi. Àêöèîíåðäi» ¼êiëi Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñûï, 
äàóûñ áåðóãå îíû» ¼êiëåòòiãií ðàñòàéòûí ñåíiìõàòòû ê¼ðñåòói òèiñ. 

Òiðêåóäåí ¼òïåãåí àêöèîíåð (àêöèîíåðäi» ¼êiëi) êâîðóìäû àíûºòàóäà 
åñêåðiëìåéäi æ¸íå ñàéëàó¹à ºàòûñó¹à º½ºû æîº. 

Åãåð àêöèîíåðëåðäi» Æàëïû æèíàëûñû áàñºà äà æà¹äàéäû áåëãiëåìåãåí áîëñà, 
ê¾íäiçãi ¼òåòií æèíàëûñºà øàºûðûëìà¹àí áàñºà äà àäàìäàð ºàòûñà àëàäû. Ì½íäàé 
àäàìäàðäû» Æàëïû æèíàëûñòà ñ¼éëåó º½ºû Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» 
øåøiìiìåí áåëãiëåíåäi.  

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñû êâîðóì áîë¹àí æà¹äàéäà õàáàðëàí¹àí 
óàºûòûíäà àøûëàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñû õàáàðëàí¹àí óàºûòòàí á½ðûí áàñòàëìàéäû, 
åãåð áàðëûº àêöèîíåðëåð (îëàðäû» ¼êiëäåði) òiðêåëiï, åñêåðòiëãåí áîëñà æ¸íå 
æèíàëûñòû» áàñòàëó óàºûòûí ¼çãåðòóãå ºàðñûëûº áiëäiðìåãåí æà¹äàéäàí áàñºà êåçäå.  

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû Æàëïû æèíàëûñòû» Ò¼ðà¹àñû ìåí õàòøûñûí 
(Ïðåçèäèóìäû) ñàéëàéäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû äàóûñ áåðóäi» àøûº íåìåñå æàáûº ¾ëãiñií 
(áþëëåòåíü áîéûíøà) áåëãiëåéäi. Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» Ò¼ðà¹àñû ìåí 
õàòøûñûí (Ïðåçèäèóìûí) ñàéëàó ì¸ñåëåñiíäå ¸ðáið àêöèîíåð áið äàóûñºà èå, àë 
øåøiì ºàòûñóøûëàðäû» жай ê¼ïøiëiê äàóûñûìåí ºàáûëäàíàäû. Áàñºàðìà ì¾øåëåði 
Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíà ò¼ðà¹àëûº åòå àëìàéäû, àêöèîíåðëåðäi» 
æèíàëûñûíà ºàòûñóøûëàðäû» á¸ði áiðäåé Áàñºàðìà ì¾øåñi áîë¹àí æà¹äàéäàí áàñºà 
êåçäå. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûí æ¾ðãiçó áàðûñûíäà îíû» Ò¼ðà¹àñû 
òàëºûëàíûï æàòºàí ì¸ñåëå áîéûíøà æàðûññ¼çäi òîºòàòó òóðàëû äàóûñºà ºîþ¹à, 
ñîíäàé-àº îë æ¼íiíäå äàóûñ áåðó ¸äiñií ¼çãåðòó æ¼íiíäå ½ñûíûñ åíãiçóãå º½ºûëû. 
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Ò¼ðà¹à ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåíi òàëºûëàó¹à º½ºû áàð àäàìíû» ñ¼éëåóiíå êåäåðãi 
æàñàó¹à º½ºûëû åìåñ, åãåð îë ñ¼ç Æàëïû æèíàëûñòû» ðåãëàìåíòií á½çàòûí áîëñà 
íåìåñå á½ë ì¸ñåëå òóðàëû æàðûññ¼ç òîºòàòûë¹àí áîëñà ¹àíà êåäåðãi æàñàóûíà áîëàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû ¼çiíi» æ½ìûñûíäà ¾çiëiñ æàñàó¹à øåøiì 
ºàáûëäàó¹à æ¸íå æ½ìûñ óàºûòûí ½çàðòó¹à, îíû» iøiíäå Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû 
æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi êåéáið ì¸ñåëåëåðäi êåëåñi ê¾íãå àóûñòûðó¹à º½ºûëû. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi áàðëûº ì¸ñåëåëåð ºàðàëûï 
æ¸íå îëàð òóðàëû øåøiì ºàáûëäàí¹àí ñî» ¹àíà æàáûº äåï æàðèÿëàó¹à áîëàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» õàòøûñû àêöèîíåðëåðäi» Æàëïû 
æèíàëûñûíû» õàòòàìàñûíäà¹û òîëûºòû¹û ìåí ä¸ëäiãiíå æàóàï áåðåäi. 

6.14. Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» øåøiìi ñûðòòàé äàóûñ áåðó æîëûìåí 
äå ºàáûëäàíóû ì¾ìêií. Ñûðòòàé äàóûñ áåðó ¸äiñií àêöèîíåðëåðäi» Æàëïû 
æèíàëûñûíà ºàòûñûï îòûð¹àí àêöèîíåðëåðäi» äàóûñûìåí ºîñûï (àðàëàñ äàóûñ áåðó) 
íåìåñå Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» îòûðûñûí ¼òêiçáåé-àº ºîëäàíó¹à 
áîëàäû. 

Ñûðòòàé äàóûñ áåðó æ¾ðãiçiëãåí êåçäå áiðò½òàñ ¾ëãiäå äàóûñ áåðó ¾øií 
áþëëåòåíäåð àêöèîíåðëåðäi» òiçiìiíå ºîñûë¹àí àäàìäàð¹à æiáåðiëåäi. 

Áàíê Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíäà äàóûñ áåðóäi» í¸òèæåñiíå ûºïàë åòó 
ìàºñàòûìåí áþëëåòåíäi æåêåëåãåí àêöèîíåðëåðãå iðiêòåï æiáåðóãå º½ºûëû åìåñ. 

Äàóûñ áåðó ¾øií áþëëåòåíü àêöèîíåðëåðäi» òiçiìiíå åíãåí àäàìäàð¹à 
Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» îòûðûñû áàñòàëàòûí ê¾íãå äåéií ºûðûº áåñ 
ê¾ííåí êåøiêòiðiëìåé æiáåðiëói òèiñ. 

Ñûðòòàé äàóûñ áåðó áþëëåòåíiíäå: 
1) Áàíê Áàñºàðìàñûíû» òîëûº àòàóû ìåí ìåêåí-æàéû; 
2) Æèíàëûñòû øàºûðóдың áàñòàìàøûсы òóðàëû ì¸ëiìåòтер; 
3) сûðòòàé äàóûñ беруге арналған áþëëåòåíäерді берудің нақты ê¾íі; 
4) Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» îòûðûñû ¼òêiçiëåòií ê¾í íåìåñå 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûí ¼òêiçáåé-àº ñûðòòàé áåðiëãåí дауыстар 
есептелетін ê¾í; 

5) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiái; 
6) еãåð Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäå äèðåêòîðëàð 

Êå»åñiíi» ì¾øåëåðií ñàéëàó ì¸ñåëåñi ò½ðñà, ñàéëàó¹à ½ñûíûë¹àí 
êàíäèäàòòàðäû» àòû; 

7) Äàóûñ áåðó æ¾ðãiçiëåòií ì¸ñåëåëåðäi» ò½æûðûìû; 
8) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша дауыс 

берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары; 
9) күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тəртібінің 

түсіндірмесі болуға тиіс. 
Ñûðòòàé äàóûñ áåðóãå àðíàë¹àí áþëëåòåíãå àêöèîíåð-æåêå ò½ë¹à, îñû àäàìíû» 

æåêå áàñûí êó¸ëåíäiðåòií º½æàòû òóðàëû ì¸ëiìåòòåðäi ê¼ðñåòiï, ºîëûí ºîÿäû. 
Ñûðòòàé äàóûñ áåðóãå àðíàë¹àí áþëëåòåíãå àêöèîíåð- çà»äû ò½ë¹àíû» áàñøûñû 

ºîëûí ºîéûï,çà»äû ò½ë¹àíû» ì¼ðiìåí êó¸ëåíäiðåäi. 
Àêöèîíåðäi» - æåêå тұлғаның íåìåñå àêöèîíåðäi» áàñøûñû - çà»äû ò½ë¹àíû» 

ºîëäàðû ºîéûëìà¹àí æ¸íå çà»äû ò½ë¹àíû» ì¼ðiìåí êó¸ëåíäiðiëìåãåí áþëëåòåíü 
æàðàìñûç äåï ñàíàëàäû. 

Äàóûñòû åñåïòåãåí êåçäå àêöèîíåðëåð áþëëåòåíäå ê¼ðñåòiëãåí ì¸ñåëåëåð 
áîéûíøà ñàéëàó ò¸ðòiáií ñàºòà¹àí æ¸íå äàóûñ áåðóäi» áið ò¾ðií áåëãiëåãåí äå ¹àíà 
åñåïêå àëûíàäû. 

Åãåð аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäå äèðåêòîðëàð Êå»åñiíi» 
ì¾øåëåðií ñàéëàó òóðàëû ì¸ñåëå ºîéûë¹àí áîëñà, ñûðòòàé äàóûñ áåðåòií áþëëåòåíäå 
æåêåëåãåí êàíäèäàòòàð¹à áåðiëãåí äàóûñòû» ñàíûí ê¼ðñåòó ¾øií áþëëåòåííi» øåòiíåí 
îðûí ºàëäûðûëàäû. 

Åãåð àêöèîíåð ñûðòòàé äàóûñ áåðó áþëëåòåíií àëäûíäà æiáåðiï ºîéûï, àðòûíàí 
Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñàòûí æ¸íå îíäà àðàëàñ äàóûñ áåðó 
ºîëäàíûëàòûí áîëñà, îíû» áþëëåòåíi Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» êâîðóìûí 
àíûºòàó ìåí ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåëåð áîéûíøà äàóûñ áåðóäå åñåïêå àëûíáàéäû. 

6.15. Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» îñû Æàð¹ûíû» 5.7. òàðìà¹ûíû» 1) - 
4) òàðìàºøàëàðûíäà ê¼ðñåòiëãåí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà øåøiì Áàíêòi» äàóûñ áåðóãå 
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ºàòûñºàí àêöèÿñûíû» æàëïû ñàíûíû» ê¸ñiïòåíäiðiëãåí ê¼ïøiëiê äàóûñûìåí 
ºàáûëäàíàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» áàñºà ì¸ñåëåëåði òóðàëû øåøiìäåði 
Áàíêòi» äàóûñ áåðóãå ºàòûñºàí æàëïû ñàíûíû» æ¸é ê¼ïøiëiê äàóûñûìåí 
ºàáûëäàíàäû, åãåð ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»äàðû ìåí îñû Æàð¹ûäà áàñºà 
í¸ðñåëåð ºàðàñòûðûëìà¹àí áîëñà. 

6.16. Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíäà äàóûñ áåðó, ìûíà æà¹äàéëàðäàí áàñºà 
êåçäå, “áið àêöèÿ-áið äàóûñ” ïðèíöèïiìåí æ¾çåãå àñûðûëàäû: 

1) àêöèÿëàð áîéûíøà ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà» àêòiëåðiíäå 
ºàðàñòûðûë¹àí æà¹äàéäà áið àêöèîíåðãå áåðiëåòií äàóûñ ñàíûí àçàéòó; 

2) Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¾øåëåðií ñàéëàó êåçiíäå æèûíòûº äàóûñ áåðó; 
3) Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíäà äàóûñ áåðóãå º½ºûëû ¸ðáið àäàì¹à 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûí ¼òêiçóäi» ðåòòåði áîéûíøà ì¸ñåëåëåðãå 
áið äàóûñòàí áåðó. 

Àêöèÿëàð áîéûíøà æèûíòûº äàóûñ áåðóäå Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¾øåëiãiíå áið 
êàíäèäàòºà àêöèîíåð òîëûº íåìåñå Дèðåêòîðëàð кå»åñi ì¾øåëiãiíå áiðíåøå êàíäèäàòºà 
á¼ëiï äàóûñ áåðóiíå äå áîëàäû. Äèðåêòîðëàð кå»åñiíå ìåéëiíøå ê¼ï äàóûñ àë¹àí 
êàíäèäàò ñàéëàíäû äåï òàíûëàäû. 

Åãåð àêöèîíåðëåðäi» ¼çäåði ºàòûñûï ¼òêiçåòií Æàëïû æèíàëûñûíäà äàóûñ áåðó 
æàñûðûí ¸äiñïåí æ¾ðãiçiëãåí æà¹äàéäà, ì½íäàé äàóûñ áåðó ¾øií (á½äàí ¸ði îñû áàáòà-
æàñûðûí ¼çi ºàòûñûï, äàóûñ áåðåòií áþëëåòåíäå) áþëëåòåíäåð æàñûðûí äàóûñ 
áåðiëåòií ¸ð ì¸ñåëå áîéûíøà æåêå æàñàëàäû. Ì½íäàé æàñûðûí äàóûñ áåðó ¾øií 
æàñàë¹àí áþëëåòåíäå ìûíàëàð ºàìòûëóû òèiñ: 

1) ì¸ñåëåëåðäi ºàëûïòàñòûðó íåìåñå æèíàëûñòû» ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ðåò ñàíû; 
2) мəселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен 

білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Банктың органына əрбір кандидат 
бойынша дауыс беру нұсқалары; 

3) àêöèîíåðãå òèåñiëi äàóûñòû» ñàíû. 
´çi ºàòûñûï, äàóûñòû æàñûðûí áåðåòií áþëëåòåíãå, åãåð àêöèîíåðäi» ¼çi ûºûëàñ 

áiëäiðìåñå àêöèîíåð ºîë ºîéìàéäû, îíû» iøiíäå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» 
çà»äàðûíà ñ¸éêåñ ¼çiíå òèåñiëi àêöèÿíû Áàíêòi» ñàòûï àëóûí òàëàï åòïåñå. 

´çi ºàòûñûï æàñûðûí äàóûñ áåðó ¾øií áþëëåòåíäåð áîéûíøà äàóûñòû ñàíàó 
êåçiíäå áþëëåòåíäå ê¼ðñåòiëãåí æ¸íå äàóûñ áåðóäi» áið ¹àíà ò¾ðií áåëãiëåãåí,  äàóûñ 
áåðóäi» ò¸ðòiáií ñàºòà¹àí ñàéëàóøûëàðäû» äàóûñû åñåïêå àëûíàäû. 

6.17. Äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñû áîéûíøà Åñåï êîìèññèÿñû õàòòàìà æàñàï, 
î¹àí ºîë ºîÿäû. 

Äàóûñ áåðóãå ºîéûë¹àí ì¸ñåëå áîéûíøà àêöèîíåðäi» àéûðûºøà ïiêiði áîë¹àí 
æà¹äàéäà Áàíêòi» Åñåïòåó êîìèññèÿñû õàòòàìà¹à òèiñòi æàçó ò¾ñiðóãå ìiíäåòòi. 

Äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñû áîéûíøà õàòòàìà æàñàëûï, î¹àí ºîë ºîéûë¹àí ñî» 
õàòòàìà æàñàó¹à íåãiç áîë¹àí ñàéëàóøûëàðäû» ¼çi ºàòûñºàí æàñûðûí æ¸íå ñûðòòàé 
äàóûñ áåðó ¾øií áþëëåòåíäåð (îíû» iøiíäå æàðàìñûç äåï òàíûë¹àí áþëëåòåíäåð äå 
áàð) õàòòàìàìåí áiðãå òiãiëiï, Áàíêòi» àðõèâiíå ñàºòàó¹à òàïñûðûëàäû. 

Äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñû òóðàëû õàòòàìà Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû 
æèíàëûñûíû» õàòòàìàñûíà ºîñûï òiðêåëóãå æàòàäû. 

Äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñû äàóûñ áåðó æ¾ðãiçiëãåí аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû 
æèíàëûñûíäà æàðèÿëàíàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» äàóûñ áåðó ºîðûòûíäûñû íåìåñå ñûðòòàé 
äàóûñ áåðóäi» í¸òèæåñi àêöèîíåðëåðäi» íàçàðûíà îëàðäû бұқаралық ақпарат құралдарында 
æàðèÿëàó íåìåñå аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû æàáûë¹àííàí êåéií îí ê¾í iøiíäå 
¸ðáið àêöèîíåðãå æàçáàøà õàáàðëàó àðºûëû æåòêiçiëåäi. 

Äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñû òóðàëû õàáàðëàìà ¸ðáið àêöèîíåðãå òiêåëåé æåêå 
æiáåðiëåäi íåìåñå жарғымен анықталаған, бұқаралық ақпарат құралдарында æàðèÿëàíàäû. 

6.18. Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» õàòòàìàñû æèíàëûñ æàáûë¹àííàí 
êåéií ¾ø æ½ìûñ ê¾íi iøiíäå æàñàëûï, ºîë ºîéûëóû òèiñ.  

Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» õàòòàìàñûíäà ê¼ðñåòiëåäi: 
1) Áàíêòi» òîëûº àòû ìåí ò½ð¹àí ìåêåí-æàéû; 
2) аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíû» ¼òêiçiëãåí ê¾íi, уақыты æ¸íå ¼òêåí 

æåði; 
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3) аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñûíà áåðiëãåí Áàíêòi» äàóûñ áåðóøi 
àêöèÿëàðûíû» ñàíû òóðàëû ì¸ëiìåò; 

4) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» êâîðóìû; 
5) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiái; 
6) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíäà¹û äàóûñ áåðó ò¸ðòiái; 
7) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» Ò¼ðà¹àñû (Ïðåçèäèóìû) ìåí õàòøûñû; 
8) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñóøûëàðäàí ñ¼ç ñ¼éëåãåí àäàìäàð; 
9) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi äàóûñºà ºîéûë¹àí 

¸ðáið ì¸ñåëå áîéûíøà àêöèîíåðëåð äàóûñûíû» æàëïû ñàíû; 
10) äàóûñºà ºîéûë¹àí ì¸ñåëåëåð, îëàð æ¼íiíäå äàóûñòû» ºîðûòûíäûñû; 
11) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñû ºàáûëäà¹àí øåøiìäåð. 
Акционерлердің Жалпы жиналысында Банк Директорлар Кеңесін сайлау туралы мəселе 

қарастырылғанда (Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау) жалпы жиналыстың 
хаттамасында таңдалған Директорлар Кеңесі мүшесінің  қай акционердің өкілі екендігі 
көрсетіледі жəне (немесе) Директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тəуелсіз 
директоры екендігі көрсетіледі. 

6.19. Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» õàòòàìàñûíà ºîë ºîþ¹à æàòàòûíäàð: 
1) аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» Ò¼ðà¹àñû (Ïðåçèäèóì ì¾øåëåði) ìåí 

õàòøûсы; 
2) Åñåï êîìèññèÿñûíû» ì¾øåëåði; 
3) Áàíêòi» äàóûñ áåðóøi àêöèÿëàðûíû» îí îäàí æî¹àðû àêöèÿëàðûí èåìäåíóøi 

æ¸íå Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíà ºàòûñºàí àêöèîíåðëåð. 
Õàòòàìà¹à ºîë ºîþ¹à ìiíäåòòi àäàì î¹àí ºîë ºîþ¹à ì¾ìêiíäiãi áîëìà¹àí æà¹äàéäà 

¼çi áåðãåí ñåíiìõàòòû» íåãiçiíäå õàòòàìà¹à ñîíû» ¼êiëi ºîë ºîÿäû. 
6.20. Îñû Æàð¹ûíû» 6.19 òàðìà¹ûíäà ê¼ðñåòiëãåí êåç êåëãåí áiðåói õàòòàìàíû» 

ìàçì½íûìåí êåëiñïåãåí æà¹äàéäà, îë àäàì õàòòàìà¹à ºîñà òiãiëåòií ºîë ºîþäàí áàñ 
òàðòàòûí ñåáåáií æàçáàøà òàïñûðàäû. 

Аêöèîíåðëåðäi» Жàëïû æèíàëûñûíû» õàòòàìàñû äàóûñ áåðóäi» ºîðûòûíäûñû 
òóðàëû õàòòàìàìåí, Æàëïû æèíàëûñºà ºàòûñûï, äàóûñ áåðó º½ºû¹ûí áåðåòií 
ñåíiìõàòòàðìåí, ñîíäàé-àº ºîë ºîéûë¹àí õàòòàìà ìåí õàòòàìà¹à ºîë ºîþäàí áàñ òàðòó 
ñåáåáií æàçáàøà  áåðãåí ò¾ñiíiêòåìå á¸ði áiðãå òiãiëåäi. Ê¼ðñåòiëãåí º½æàòòàðäû Áàíê 
Áàñºàðìàñû ñàºòàó¹à òèiñ æ¸íå òàíûñó ¾øií àêöèîíåðëåðãå êåç êåëãåí óàºûòòà áåðiëåäi. 
Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының 
көшірмесі беріледі.  

6.21. Äèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñi îíû» Ò¼ðà¹àñûíû» áàñòàìàñûìåí íåìåñå 
Áàíê Áàñºàðìàñûíû», ñîíäàé-àº:: 

1)  Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» êåç êåëãåí ì¾øåñi; 
2) Áàíêòi» iøêi Àóäèò ºûçìåòiíi»; 
3) Áàíêêå àóäèò æ¾ðãiçóøi àóäèòîðëûº ½éûìíû»; 
4) Iði àêöèîíåðäi» òàëàï åòói áîéûíøà øàºûðûëóû ì¾ìêií. 
Äèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñií øàºûðó òóðàëû òàëàï äèðåêòîðëàð ì¸æiëiñi 

Êå»åñiíi» ê¾í ò¸ðòiái ½ñûíûë¹àí òèiñòi æàçáàøà ò¾ðäå Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» 
Ò¼ðà¹àñûíà ºîéûëàäû. 

Директорлар кеңесінің мəжілісі көрсетілген талапты көрсеткен тұлғаны міндетті түрде 
шақырумен жүргізіледі. 

Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñií øàºûðó òóðàëû æàçáàøà õàáàðëàìà ì¸æiëiñòi» 
ê¾í ò¸ðòiáiíäåãi ì¸ñåëåëåð áîéûíøà ìàòåðèàëäàðäû ºîñûï, ì¸æiëiñ ¼òêiçiëåòií ê¾ííåí 
êåì äåãåíäå ¾ø ê¾í á½ðûí Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¾øåëåðiíå æiáåðiëóãå òèiñòi. 

Директорлар Кеңесі мүшелеріне мəжіліс өткізілуі туралы жазбаша хабарлама жіберу 
тəртібін Директорлар Кеңесі анықтайды. «Алтын акция» иесіне Директорлар Кеңесінің 
мəжілісін өткізу туралы жазбаша хабарлама мəжіліс өткізілуіне дейін үш күннен кешіктірілмей 
жіберілуі тиіс. 

Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñií ¼òêiçó òóðàëû õàáàðëàìàäà ì¸æiëiñ 
øàºûðûëàòûí ê¾í, óàºûò æ¸íå ì¸æiëiñ ¼òêiçiëåòií æåð ìåí îíû» ê¾í ò¸ðòiái ê¼ðñåòiëói 
òèiñ. 

Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¾øåñi Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñiíå êåëói ì¾ìêií 
åìåñòiãií Áàíê Áàñºàðìàñûíà ê¾íi á½ðûí õàáàðëàéäû. 
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6.22. Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñií ¼òêiçó ¾øií êâîðóì Дèðåêòîðëàð кå»åñi 
ì¾øåëåðiíi» æàðòûñûíû» ñàíûíàí êåì áîëìàóû êåðåê. 

Åãåð Дèðåêòîðëàð кå»åñi ì¾øåëåðiíi» æàëïû ñàíû îñû òàðìàºòà àíûºòàë¹àíäàé 
êâîðóì æèíàó ¾øií æåòêiëiêñiç áîë¹àí æà¹äàéäà, Дèðåêòîðëàð кå»åñi äèðåêòîðëàð 
Êå»åñiíå æà»à ì¾øåëåð ñàéëàó ¾øií àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí òûñ Æàëïû æèíàëûñûí 
øàºûðó¹à ìiíäåòòi. Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ºàë¹àí ì¾øåëåði àêöèîíåðëåðäi» êåçåêòåí 
òûñ Æàëïû æèíàëûñûí øàºûðó òóðàëû øåøiìäi ºàáûëäàó¹à ¹àíà º½ºûëû. 

6.23. Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ¸ðáið ì¾øåñi áið äàóûñºà èå. Åãåð ²àçàºñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»äàðûìåí áàñºà äà áið æà¹äàéëàð ºàðàñòûðûëìà¹àí áîëñà, 
Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» øåøiìi î¹àí ºàòûñºàí Дèðåêòîðëàð кå»åñi ì¾øåëåðiíi» жай 
ê¼ïøiëiê äàóûñûìåí ºàáûëäàíàäû. 

Äàóûñ òå» ò¾ñêåí æà¹äàéäà Дèðåêòîðëàð кå»åñi ò¼ðà¹àñûíû» íåìåñå Дèðåêòîðëàð 
кå»åñiíi» ì¸æiëiñiíå ò¼ðà¹àëûº åòóøiíi» äàóûñû øåøóøi áîëûï òàáûëàäû.  

Дèðåêòîðëàð кå»åñi ¼çäåðiíi» ì¸æiëiñií æàáûº ¼òêiçóãå øåøiì ºàáûëäàó¹à 
º½ºûëû, îë ì¸æiëiñêå òåê ºàíà Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¾øåëåði ºàòûñà àëàäû. 

6.24. Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ºàðàóûíà øû¹àðûë¹àí ì¸ñåëåëåð áîéûíøà 
Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» øåøiìi ñûðòòàé äàóûñ áåðó æîëûìåí äå ºàáûëäàíà àëàäû. 

Ñûðòòàé äàóûñ áåðó Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ì¸æiëiñiíå ºàòûñóøû Êå»åñ 
ì¾øåëåðiíi» äàóûñûìåí áiðãå (àðàëàñ äàóûñ áåðó) íåìåñå Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» 
ì¸æiëiñií øàºûðìàé-àº ºàáûëäàíóû ì¾ìêií. 

Сырттай дауыс беру бюллетендердегі белгіленген мерзімде алынған кворумның бар 
болуы жағдайында қабылданған деп есептелінеді.   

Бюллетенде мынандай ақпараттар болуға тиіс:  
1) Банктің толық аты жəне Банк Басқармасының мекенжайы;  
2) дауыс беруді жүргізетін бастамашы туралы мəлімет; 
3) дауыс беруге арналған бюллетендерді берудің нақты күні;  
4) дұрыс жəне нақты қойылған мəселе (мəселелер), дауыс беруге қойылған;  
5) сөзбен білдірілген дауыс беру нұсқалары “жақтайды”, “қарсыí”, “қалыс қалды”;  
6) бюллетенді толтыру тəртібін түсіндіру.  
Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ñûðòòàé ¼òêiçiëåòií ì¸æiëiñi æàçáàøà ò¾ðäå ð¸ñiìäåëói òèiñ 

æ¸íå Дèðåêòîðëàð кеңесiнің Хатшысы мен Төрағасы қолдарын қоюы қажет.  
Шешімді ресімдеу күнінен бастап ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне бюллетенді 

қосымшасы ретінде жіберілуі қажет, бұл бюллетендер негізінде  аталмыш шешім қабылданған 
болатын.     

Дèðåêòîðëàð кå»åñi ñûðòòàé ¼òêiçiëãåí ì¸æiëiñiíi» øåøiìiнде îñû Æàð¹ûíû» 6.25 
òàðìà¹ûíäà ê¼ðñåòiëген мәлімет болуы тиіс.  

6.25. Ì¾øåëåði òiêåëåé ºàòûñûï ¼òêiçiëãåí Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» øåøiìäåði 
ì¸æiëiñêå ò¼ðà¹àëûº åòêåí àäàì ìåí Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» õàòøûñû ºîë ºîé¹àí  
õàòòàìàìåí ì¸æiëiñ ¼òêåí ¾ø ê¾í iøiíäå ð¸ñiìäåëåäi. Õàòòàìàäà ê¼ðñåòiëåäi: 

1) Áàíê Áàñºàðìàñûíû» òîëûº àòû ìåí ò½ð¹àí ìåêåí-æàéû; 
2) ì¸æiëiñòi» ¼òêiçiëãåí ê¾íi, óàºûòû æ¸íå ¼òêåí æåði; 
3) ì¸æiëiñêå ºàòûñқан тұлғалар òóðàëû ì¸ëiìåò; 
4) ì¸æiëiñòi» ê¾í ò¸ðòiái; 
5) äàóûñºà ºîéûë¹àí ì¸ñåëåëåð æ¸íå îëàð òóðàëû äàóûñòû» ºîðûòûíäûñû; 
6) ºàáûëäàí¹àí øåøiìäåð; 
7) Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» øåøiìäåði áîéûíøà áàñºà äà ì¸ëiìåòòåð. 
6.26. Дèðåêòîðëàð кå»åñi ì¸æiëiñiíi» õàòòàìàëàðû æ¸íå ñûðòòàé äàóûñ áåðó 

æîëûìåí ºàáûëäàí¹àí Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» øåøiìäåði Áàíêòi» àðõèâiíäå ñàºòàëàäû. 
Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» õàòøûñû Дèðåêòîðëàð кå»åñi ì¾øåñiíi» òàëàï åòói 

áîéûíøà î¹àí òàíûñó ¾øií Дèðåêòîðëàð кå»åñi ì¸æiëiñiíi» õàòòàìàëàðû ìåí ñûðòòàé 
äàóûñ áåðó æîëûìåí ºàáûëäàí¹àí øåøiìäåðií æ¸íå î¹àí õàòòàìàëàð ìåí øåøiìäåðäåí 
Áàíêòi» ¼êiëåòòi ºûçìåòêåðiíi» ºîëûìåí êó¸ëåíäiðiëãåí æ¸íå Áàíê ì¼ðiíi» òà»áàñû 
áàñûë¹àí ê¼øiðìå áåðóãå ìiíäåòòi. 

6.27. Áàíêòi» áàñºàðìàñûí ºàæåò áîë¹àí êåçäå Áàñºàðìà Ò¼ðà¹àñû íåìåñå îíû» 
ì¾øåëåðiíi» ¾øòåí áið á¼ëiãiíåí êåì åìåñiíi» òàëàï åòói áîéûíøà øàºûðûëàäû. 

Áàíê Áàñºàðìàñû ¼çiíi» º½çûðûíà æàòàòûí æ¸íå îíû» ºàðàóûíà åíãiçiëãåí 
ì¸ñåëåëåðäi øåøóãå º½ºûëû, åãåð îíû» îòûðûñûíà Áàíê Áàñºàðìàñû ì¾øåëåðiíi» 
æàðòûñûíàí êåì åìåñi ºàòûññà. 
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Áàíê Áàñºàðìàñûíû» ì¸æiëiñi êåç êåëãåí ê¾íi (ìåðåêå не äåìаëûñ ê¾íі), êåç 
êåëãåí æåðäå æ¸íå ò¸óëiê óàºòûíäà ¼òêiçiëói ì¾ìêií. Ì¸æiëiñòi Áàíê Áàñºàðìàñûíû» 
Ò¼ðà¹àñû íåìåñå îíû àëìàñòûðóøû àäàì æ¾ðãiçåäi.  

Áàíê Áàñºàðìàñûíû» ¸ðáið ì¾øåñi áið äàóûñºà èå.  Áàñºàðìà øåøiìi îíû» 
îòûðûñûíà ºàòûñóøû Áàñºàðìà ì¾øåëåðiíi» æ¸é ê¼ïøiëiê äàóûñûìåí ºàáûëäàíàäû. 
Äàóûñ òå» ò¾ñêåí æà¹äàéäà Áàñºàðìà Ò¼ðà¹àñûíû» íåìåñå îíû àëìàñòûðóøûíû» 
äàóûñû øåøóøi áîëûï òàáûëàäû. 

Áàíê Áàñºàðìàñû ì¸æiëiñiíi» õàòòàìàñûí æ¾ðãiçó ìiíäåòòi æ¸íå îíû Áàíê 
ºûçìåòêåðëåðiíi» àðàñûíàí Дèðåêòîðëàð кå»åñi òà¹àéûíäà¹àí õàòøû æ¾ðãiçåäi. 
Áàñºàðìà ì¾øåñi Áàíê Áàñºàðìàñûíû» øåøiìiìåí êåëiñïåãåí æà¹äàéäà ¼çiíi» 
àéûðûºøà ïiêiðií õàòòàìà¹à åíãiçóäi òàëàï åòóãå º½ºûëû, àë õàòøû îíû õàòòàìà¹à 
åíãiçóãå ìiíäåòòi. Áàíê Áàñºàðìàñû ì¸æiëiñiíi» õàòòàìàñû îë ¼òêiçiëãåííåí êåéií ¾ø 
ê¾ííåí êåøiêòiðiëìåé ð¸ñiìäåëiï, î¹àí Áàíê Áàñºàðìàñûíû» Ò¼ðà¹àñû íåìåñå îíû 
àëìàñòûðóøû àäàì ìåí ì¸æiëiñòi» õàòøûñû ºîë ºîÿäû. 

Áàíê Áàñºàðìàñû ì¸æiëiñiíi» õàòòàìàñû Áàíêòi» àðõèâiíäå ñàºòàëàäû. 
6.28. Iøêi Àóäèò ºûçìåòiíi» æ½ìûñûí ¾éëåñòiðó ò¸ðòiái Áàíêòi» iøêi 

º½æàòòàðûìåí àéºûíäàëàäû. 
 

VII. БАНКТІҢ ЕСЕБІ МЕН ЕСЕП БЕРУІ. 
АҚПАРАТ ÁÅÐÓ ЖƏНЕ ЖАРИЯЛАУ 

 
7.1. Банктің қаржылық (опреациялық) жылы 1 қаңтарда басталып, 31 желтоқсанда 

аяқталады. 
7.2. Банктің қаржылық есебіне Банктің бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығыстар 

туралы есебі, ақша қозғалысы туралы есеп жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сəйкес өзге есеп беру түрлері кіреді. 

Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржылық есебін дайындау тəртібі Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру заңнамасында жəне бухгалтерлік 
есеп стандарттарында белгіленеді. 

Банк операциялар мен оқиғалар есебін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есеп беру заңнамасына  сəйкес жүргізеді.  

Банктің бухгалтерлік есеп саясаты Директорлар кеңесімен анықталады. 
Қаржылық жəне өзге есеп берудің тізімі, сонымен бірге мерзімі, тəртібі Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленеді. 
7.3. Áàíê Áàñºàðìàñû æûë ñàéûí ¼òêåí æûëäû» ºàðæûëûº åñåáií, Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес аудиторлық қызмет туралы жүргізілген аудит    òàëºûëàï, 
áåêiòó ¾øií àêöèîíåðëåðäi» Æàëïû æèíàëûñûíà ½ñûíàäû. Басқарма қаржы есеп-
қисабынан басқа, Жалпы жиналысқа аудиторлық есеп-қисапты ұсынады.     

Æûëäûº ºàðæû åñåái ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» áóõãàëòåðëiê åñåï ïåí 
ºàðæûëûº åñåï áåðó òóðàëû çà»äàðûíà ñ¸éêåñ ò¾çiëåäi.  

Æûëäûº ºàðæûëûº åñåï àêöèîíåðëåðäi» æûëäûº Æàëïû æèíàëûñû ¼òêiçiëåòií 
ê¾íãå äåéií îòûç ê¾ííåí êåøiêòiðiëìåé Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» àëäûí àëà áåêiòóiíå 
æàòàäû. 

Áàíêòi» æûëäûº ºàðæû åñåáií ò¾ïêiëiêòi áåêiòó àêöèîíåðëåðäi» æûëäûº Æàëïû 
æèíàëûñûíäà æ¾çåãå àñûðûëàäû. 

Банк бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық есепті, сонымен бірге жылдық баланс 
және қаржы есеп-қисабының басқа да түрлерін (Қаржы есеп-қисаптың халықаралық үлгілеріне 
сəйкес Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларда, банктің 
заңдарының талаптарына сəйкес аудиторлық ұйымнан растауды алғаннан кейін,   оларда 
берілген мəліметтердің растығын немесе олардың аудиторлық растауынсыз.) Қазақстан 
Республикасының заңдарының талаптарына сəйкес белгіленген түрлері бойынша, мерзімінде 
жəне көлемінде жария етеді. Банк басқа қаржы есеп-қисабын қосымша жариялауға құқылы.   

7.4. Áàíê æûëäûº ºàðæûëûº åñåïêå àóäèò æ¾ðãiçóãå ìiíäåòòi. 
Áóõãàëòåðëiê åñåï ïåí åñåï áåðóãå, àë¹àøºû º½æàòòàð ìåí Áàíêòi» ºûçìåòi òóðàëû 

áàñºà äà àºïàðàòòàð¹à àóäèò æ¾ðãiçóäi ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» àóäèòîðëûº ºûçìåò 
òóðàëû çà»äàðû ìåí ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Áàíêiëiê çà»äàðûíû» òàëàïòàðûíà 
ñ¸éêåñ àóäèò æ¾ðãiçóãå º½ºûºòû àóäèòîðëûº ½éûì (àóäèòîð) æ¾ðãiçå àëàäû. 

7.5. Áàíêêå àóäèò æ¾ðãiçó Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» Áàñºàðìàíû»   áàñòàìàñûìåí, 
Áàíê åñåáiíåí íåìåñå iði àêöèîíåðäi» òàëàï åòói áîéûíøà, ñîíû» åñåáiíåí æ¾ðãiçiëói 
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ì¾ìêií, бұл жағдайда ірі акционер банктік заң талабын есепке ала отырып аудиторлық 
ұйымды жеке анықтауына құқылы. Ірі акционердің талапа етуі бойынша аудитті жүргізген 
жағдайда Банк аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) 
беруге міндетті.  

Åãåð Áàíê Áàñºàðìàñû Áàíêêå àóäèò æ¾ðãiçóäåí áàñ òàðòñà, êåç êåëãåí ì¾ääåëi 
àäàìíû» òàëàáû áîéûíøà àóäèò ñîò øåøiìiìåí òà¹àéûíäàëóû ì¾ìêií. 

7.6. Аудит í¸òèæåñi ìåí ¼çäåðiíi» ºîðûòûíäûñûí àóäèòîðëûº ½éûì (àóäèòîð) 
Дèðåêòîðëàð кå»åñi ìåí Áàíê Áàñºàðìàñûíà òàïñûðàòûí åñåáiíäå ê¼ðñåòåäi. 

Àóäèòîðëûº ½éûì (àóäèòîð) уəкілетті органның òàëàï åòói áîéûíøà æ¾ðãiçiëãåí 
àóäèòîðëûº òåêñåðóäi» ºîðûòûíäûñûíû» ê¼øiðìåñií áåðóãå ìiíäåòòi. 

7.7. Áàíê ¼çiíi» àêöèîíåðëåðií Áàíê àêöèîíåðëåðiíi» ì¾ääåñiíå ºàòûñòû Áàíêòi» 
ºûçìåòi òóðàëû ì¸ëiìåòòåðäi æåòêiçiï ò½ðó¹à ìiíäåòòi. 

Áàíê àêöèîíåðëåðiíi» ì¾ääåñií ºîç¹àéòûí àºïàðàòòàð äåï ìûíàëàð òàíûëàäû: 
1) Аêöèîíåðëåðäi» жàëïû æèíàëûñû ìåí Дèðåêòîðëàð кå»åñiíi» ºàáûëäà¹àí 

øåøiìäåði æ¸íå ºàáûëäàí¹àí øåøiìäåðäi» îðûíäàëóû òóðàëû àºïàðàòòàð; 
2) Áàíêòi» àêöèÿëàðû ìåí áàñºà äà º½íäû ºà¹àçäàðûí øû¹àðó æ¸íå Áàíêòi» 

º½íäû ºà¹àçäàðûí îðíàëàñòûðóäû» ºîðûòûíäûñû òóðàëû åñåïòi ¼êiëåòòi 
îðãàíäàðäû» áåêiòói, Áàíêòi» º½íäû ºà¹àçäàðûí ¼òåóäi» ºîðûòûíäûñû òóðàëû 
åñåï, Áàíêòi» º½íäû ºà¹àçäàðûíû» ê¾øií ¼êiëåòòi îðãàííû» æîþû; 

3) Áàíêòi» îíû æàñàó¹à ì¾ääåñi áàð iði ì¸ìëå æ¸íå ì¸ìëå æàñàóû; 
4) Áàíêòi» ¼ç êàïèòàëûíû» æèûðìà áåñ æ¸íå îäàíäà æî¹àðû ïàéûçûí º½ðàéòûí 

ì¼ëøåðäå ºàðûç àëóû; 
5) Áàíêòi» áåëãiëi áið ºûçìåò ò¾ðií æ¾çåãå àñûðó¹à ëèöåíçèÿ àëóû, áåëãiëi áið 

ºûçìåò ò¾ðií æ¾çåãå àñûðó¹à î¹àí äåéií àë¹àí Áàíê ëèöåíçèÿñûíû» 
òîºòàòûëóû æ¸íå òîºòàóû; 

6) Çà»äû ò½ë¹àíû» ìåêåìåñiíå Áàíêòi» ºàòûñóû; 
7) Áàíê ì¾ëêiíå òûéûì ñàëó; 
8) Áàíêòi» æàëïû àêòèâ ì¼ëøåðiíi» áàëàíñòûº º½íû îí æ¸íå îäàí äà æî¹àðû 

ïàéûçûí º½ðàéòûí Áàíê ì¾ëêiíi» ò¼òåíøå ñèïàòòà¹û æà¹äàéëàðäû» 
ñàëäàðûíàí æîéûëóû; 

9) Áàíê ïåí îíû» æàóàïòû àäàìäàðûí ¸êiìøiëiê æàóàïêåðøiëiêêå òàðòó; 
10) Áàíêòi åðiêñiç ºàéòà º½ðó òóðàëû øåøiì; 
11) Îñû Æàð¹û¹à ñ¸éêåñ, àêöèîíåðëåðäi» ì¾ääåñií ºîç¹àéòûí áàñºà äà 

àºïàðàòòàð. 
Àêöèîíåðëåðäi» ì¾ääåñií ºîç¹àéòûí, Áàíêòi» ºûçìåòi òóðàëû àºïàðàòòàðäû áåðó 

²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»äàðû ìåí îñû Æàð¹û¹à ñ¸éêåñ æ¾çåãå àñûðûëàäû.  
Банк Банктің қызметтік немесе коммерциялық құпиясына ие қызметкерлерінің тізімін 

міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. 
7.8. Àêöèîíåðäi» òàëàï åòói áîéûíøà Áàíê 7 ê¾íäiê ìåðçiìäå ²àçàºñòàí 

Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»намасында ºàðàñòûðûë¹àíûíäàé, º½æàòòàðäû» ê¼øiðìåñií 
àêöèîíåðäi» ¼çiíå òiêåëåé æåòêiçiï áåðóãå ìiíäåòòi. Ì½íäà ºûçìåòòiê, êîììåðöèÿëûº 
æ¸íå òà¹û áàñºà äà çà»ìåí ºîð¹àëàòûí º½ïèÿëàð¹à øåêòåó ºîþ¹à æîë áåðiëåäi. 

²½æàòòàðäû» ê¼øiðìåñií áåðãåíi ¾øií àºû ì¼ëøåðií Áàíê Áàñºàðìàñû áåëãiëåéäi 
îë º½æàòòàðäû» ê¼øiðìåñií ¸çiðëåóãå æ¸íå  º½æàòòàðäû àêöèîíåðãå æåòêiçiï áåðóãå 
áàéëàíûñòû æ½ìñàë¹àí øû¹ûíäàðäû» º½íûíàí àñïàéäû.  

Банктің бағалы қағаздарының айналымы мен конвертациясын, орналастыру мен 
шығарылуының жеке мəселелерін регламенттейтін жəне қызметтік, коммерциялық  немесе 
басқа да заңмен қорғалған құпиясы бар құжаттар акционердің талап етуі бойынша оның 
танысып шығуы үшін ұсынылуы керек 

7.9. Банктің акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты беру үшін, Банк Интернет 
жүйесінде WEB-сайтты пайдаланады: www.eurasian-bank.kz. 

Банктің өз қызметі туралы, ақпараттың жариялауы мемлекеттік жəне орыс тілдеріне 
сəйкес «Егемен Қазақстан» жəне «Экспресс-К» газеттерінде жүзеге асырылынады 

7.10. Акционер жəне Банктің лауазымды тұлғалары мынаған міндетті:  
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1) өзі туралы ақпаратты жəне Банктің аффилиирленген тұлғасы (болған) болып 
есептелетін тұлғалар туралы қол жететін ақпаратты ашуға, сонымен бірге Банкке пайда 
болатын өзгерістер туралы уақытылы беруге;  

2) өзінің аффилиирленген тұлғаларына өздері туралы ақпаратты Банкке беру қажеттілігі 
туралы хабардар етуге;    

3) Банктің ішкі құжаттарына жəне Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
аффилиирленген тұлғаларға олардың Банкке мəліметтерді уақытылы жəне толық беруіне 
жəрдемдесу.  

7.11. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты беру сауалдаманы жазбаша толтыру 
арқылы жүргізіледі. Толтыруға арналған сауалдама түрі Банктің ішкі нормативтік 
құжаттарымен белгіленеді.  

7.12. Толтырылған сауалдамалар оларды алған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде 
лауазымды тұлғалармен жəне олардың аффилиирленген тұлғаларымен беріледі.  

Ақпарат өзгерген жағдайда, аталмыш ақпаратты бұдан бұрын берген тұлға Банкті бұндай 
өзгерістердің пайда болған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті. 

 
              VIII. ÁÀÍÊÒI³ ²ÛÇÌÅÒIÍ ÒÎ²ÒÀÒÓ 
 
8.1. Банкті қайта құру (қосу, бiрiктiру, бөлу, бөлiп шығару, өзгерту) акционерлердің 

Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
уəкілетті органның рұқсатымен жүзеге асады. 
Банкті ықтиярсыз қайта құру сот шешімі бойынша əрекет етуші заңнамаға сəйкес жүреді.  

8.2. Банк таратылуы мүмкін: 
à) акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен, уəкілетті органның рұқсаты болған 

жағдайда (ерікті тарату); 
á) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда, сот шешімі 

бойынша (ықтиярсыз тарату). 
8.3. Банкті тарату тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады. 
8.4. Банкті тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін құрылған тарату комиссиясы өз 

қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес атқарады. 
 

 
      

Басқарма Төрағасы                                                           Конопасевич А.В. 
 


