
 



1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  
 

1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 
«Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ 
ақшасы туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметі туралы» Заңдарына жəне 
Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік 
құқықтық актілеріне сəйкес əзірленді.  

1.2. Осы Жарғы «Қазақстанның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан 
əрі – Банк деп аталады) құқықтық мəртебесін, 
мақсатын, функцияларын, өкілеттігін жəне қызметінің 
негізгі принциптерін айқындайды. 

 
2-бап. АТАУЫ ЖƏНЕ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ 

 
 

2.1. Банк акционерлік қоғамның ұйымдық-
құқықтық нысанында құрылған жəне оның: 

толық атауы: 
- мемлекеттік тілде: «Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы; 
- орыс тілінде: акционерное общество 

«Жилищный строительный сберегательный банк 
Казахстана»; 

- ағылшын: joint stock company «House construction 
savings bank of Kazakhstan». 

қысқаша атауы: 
- мемлекеттік тілде: «ҚТҚЖБ» АҚ; 
- орыс тілінде: АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана»; 
- ағылшын тілінде: JSC «HCSBK». 
2.2. Банктің атқарушы органының орналасқан 

жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, 
Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 91. 

 
3-бап. БАНКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МƏРТЕБЕСІ 

  
3.1. Банк Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкiн құру 
туралы» 2003 жылғы 16 сəуірдегі № 364 қаулысы 
негізінде, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ 
ақшасы туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметі туралы», «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Заңдарына сəйкес Банктің жарғылық 
капиталына мемлекеттің 100% (жүз пайыз) қатысуымен 
акционерлік қоғам нысанында құрылды жəне Қазақстан 
Республикасының біртұтас банк жүйесіне кіреді.  

3.2. Қазақстан Республикасының Үкіметі 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті 
арқылы Банктің Құрылтайшысы жəне Акционері болып 
табылады.   

3.3. Банк өз қызметінде Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметі туралы», «Акционерлік 
қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским 
кодексом Республики Казахстан,   Законами Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»,   «О жилищных 
строительных сбережениях в Республике Казахстан»,   
«О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан»   и   другими нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан.  

1.2. Настоящий Устав определяет правовой статус, 
цели,  функции,  полномочия  и  основные  принципы 
деятельности акционерного общества «Жилищный 
строительный сберегательный банк Казахстана» (далее 
именуемое - Банк). 

 
 

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ 

 
2.1. Банк создан в организационно-правовой форме 

акционерного общества и имеет: 
полное наименование: 
- на государственном языке: «Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы; 
- на русском языке: акционерное общество 

«Жилищный строительный сберегательный банк 
Казахстана»; 

- на английском языке: joint stock company «House 
construction savings bank of Kazakhstan». 

сокращенное наименование: 
- на государственном языке: «ҚТҚЖБ» АҚ; 
- на русском языке: АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана»; 
- на английском языке: JSC «HCSBK». 
2.2. Место нахождения исполнительного органа Банка: 

Республика Казахстан, 050000, город Алматы, 
Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91.  

 
Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА 

  
3.1. Банк создан на основании постановления 

Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2003 
года № 364 «О создании жилищного строительного 
сберегательного банка», в соответствии с Законами 
Республики Казахстан «О жилищных строительных 
сбережениях в Республике Казахстан», «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан», «Об 
акционерных обществах» в форме акционерного 
общества со 100% (сто процентным) участием 
государства в уставном капитале Банка и входит в 
единую банковскую систему Республики Казахстан.  

3.2. Учредителем и Акционером Банка является 
Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 
государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан. 

3.3. Банк в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским 
кодексом Республики Казахстан, Законами Республики 
Казахстан «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан», «Об акционерных обществах», 
«О жилищных строительных сбережениях в Республике 
Казахстан», другими нормативными правовыми актами 
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тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Заңдарын,  
Қазақстан Республикасының, қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің басқа да нормативтік құқықтық 
актілерін, Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарды (келісімдерді), Банктің ішкі 
құжаттарын жəне осы Жарғыны басшылыққа алады. 

3.4. Банктің ресми мəртебесі заңды тұлғаны банк 
ретінде Қазақстан Республикасының əділет 
органдарында (тіркеуші органдарда) мемлекеттік 
тіркеумен жəне қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның банк операцияларын жүргізуге берген 
лицензиясының болуымен айқындалады.  

3.5.Банк коммерциялық ұйым болып табылатын 
заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, мүлкі, 
өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі 
бар, меншікті, оның ішінде корреспонденттік, банктік 
шоттар ашуға, өз атынан мүліктік жəне жеке мүліктік 
емес құқықтарды сатып алуға жəне жүзеге асыруға, 
міндеттерді атқаруға, сотта талапкер жəне жауапкер 
болуға құқылы. 

3.6. Банк өзінің міндеттемелері бойынша оған 
тиесілі барлық мүлкімен жауапкершілікте болады. 

3.7. Банк Акционердің міндеттемелері бойынша 
жауап бермейді, ал Акционер Банктің міндеттемелері 
бойынша жауап бермейді жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялардың 
құны шегінде Банктің қызметіне байланысты 
шығындар тəуекелін көтереді.  

3.8. Банк қызметінің мерзімі шектелмеген. 
3.9. Банктің дөңгелек мөрі, мөртабаны, эмблемасы, 

мемлекеттік жəне орыс тілдерінде атауы жазылған  
бланкілері бар. 

3.10. Банк Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес белгіленген 
шектеулерді ескере отырып басқа заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталдарына қатысуға, Қазақстан 
Республикасының аумағында жəне сол сияқты одан 
тысқары жерде өзінің еншілес банктерін, филиалдарын, 
өкілдіктерін ашуға жəне оларға жарғылық ережелер 
шегінде құқықтар беруге құқылы. Филиал жəне өкілдік 
қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның келісімінсіз 
Банктің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде 
құрылады.  

Банктің филиалы – заңды тұлға болып 
табылмайтын, Банк орналасқан жерден тыс орналасқан, 
Банктің атынан банктік қызмет атқаратын Банктің 
бөлек бөлімшесі, оның Банкпен біртұтас балансы, 
сондай-ақ Банктің атауымен толық сəйкес келетін 
атауы бар. Банктің филиалы бір облыстың 
(республикалық мəндегі қалалар, астаналар) 
шеңберінде бірнеше мекен-жайда орналасқан үй-жайға 
ие болуға құқылы.  

Өкілдік – заңды тұлға болып табылмайтын, Банк 
орналасқан жерден тыс орналасқан, Банктің атынан 
жəне тапсырмасы бойынша іс-əрекет жасайтын жəне 
банк қызметін жүзеге асырмайтын Банктің бөлек 
бөлімшесі. 

Банктің филиалы жəне өкілдігі өз қызметін оларға 

Республики Казахстан, уполномоченного органа по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, Национального Банка 
Республики Казахстан, международными договорами 
(соглашениями), ратифицированными Республикой 
Казахстан, внутренними документами Банка и настоящим 
Уставом. 

3.4. Официальный статус Банка определяется 
государственной регистрацией юридического лица в 
качестве банка в органах юстиции Республики Казахстан 
(регистрирующих органах) и наличием лицензии 
уполномоченного органа по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на 
проведение банковских операций.  

3.5. Банк является юридическим лицом, являющимся 
коммерческой организацией, имеет самостоятельный 
баланс, обладает имуществом, обособленным от 
имущества своих акционеров, вправе открывать 
собственные, в том числе корреспондентские, банковские 
счета, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.  

3.6. Банк несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

3.7. Банк не несет ответственности по 
обязательствам Акционера, а Акционер – не отвечает по 
обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Банка, в пределах стоимости 
принадлежащих ему акций, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан.  

3.8. Срок деятельности Банка – не ограничен. 
3.9. Банк имеет круглую печать, штампы, эмблему, 

бланки со своим наименованием на государственном и 
русском языках. 

3.10. Банк в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, с учетом 
установленных ограничений, вправе участвовать в 
уставных капиталах других юридических лиц, открывать 
свои дочерние банки, филиалы и представительства как 
на территории Республики Казахстан, так и за его 
пределами, и наделять их правами в пределах уставных 
положений. Филиал и представительство создаются на 
основании решения Совета директоров Банка без 
согласия уполномоченного органа по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций.   

Филиал Банка – обособленное подразделение Банка, 
не являющееся юридическим лицом, расположенное вне 
места нахождения Банка, осуществляющее банковскую 
деятельность от имени Банка, имеет единые с Банком 
баланс, а также наименование, полностью совпадающее с 
наименованием Банка. Филиал банка вправе иметь 
помещения, расположенные по нескольким адресам в 
пределах одной области (города республиканского 
значения, столицы). 

Представительство - обособленное подразделение 
банка, не являющееся юридическим лицом, 
расположенное вне места нахождения Банка, 
действующее от имени и по поручению Банка, и не 
осуществляющее банковскую деятельность. 

Филиал и представительство Банка осуществляют 
свою деятельность в пределах полномочий, 
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Банк берген өкілеттіктер шегінде жəне Банктің 
Директорлар Кеңесі бекіткен олар туралы ережелерге 
сəйкес жүзеге асырады. Филиалдың жəне өкілдіктің 
бірінші басшылары сенімхат негізінде, өздеріне 
берілген өкілеттіктер шегінде іс-əрекет жасайды, 
Банктің жоғары органдарына есеп береді. 

Банктің шетелде ашылған филиалдары мен 
өкілдіктерінің қызметі олар орналасқан елдің 
заңдарына сəйкес реттеледі. 

3.11. Өз қызметін үйлестіру, сондай-ақ жалпы 
мүдделерді қорғау жəне білдіру, бірлескен жобаларды 
жүзеге асыру жəне өзге де міндеттерді шешу 
мақсатында Банк басқа банктермен бірлесіп 
қауымдастық (одақтар) жəне консорциумдар 
нысанындағы бірлестіктер құруға (ұйымдастыруға, 
қатысуға) құқылы.  

3.12. Банктің қаржы-шаруашылық қызметі оның 
мүліктік, экономикалық, қаржы жəне шаруашылық 
дербестігі негізінде жүзеге асырылады. 

 
4-бап. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МІНДЕТІ, МАҚСАТЫ, 

ЖƏНЕ ТҮРІ  
 

4.1. Банктің негізгі міндеті бірінші кезекте өз 
қаражаты, сондай-ақ мемлекеттің қаражаты жəне өзге 
де тартылған ақша есебінен халықтың үлкен тобын 
өздерінің тұрғын үй жағдайын жақсартуға тартуды 
қамтамасыз ету болып табылады. 

Банк «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй 
құрылысы жинақ ақшасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын орындауды жүзеге асырады, 
салымшылардың қаражатын тұрғын үй құрылысы 
жинақ ақшасына тартады, оларға индекстелген ұзақ 
(орта) мерзімді тұрғын үй (аралық) заемның əр түрлі 
нысанын ұсынады, салымдардың сақталуын жəне 
қайтарылуын қамтамасыз етеді. 

Банк халықтың үлкен тобының Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға арналған, тұрғын үй, оның ішінде оны 
айырбастау, үй салу, қайта құру, жөндеу жəне жаңарту  
арқылы сатып алынатын (құрылыс материалдарын, жер 
телімін сатып алуды, мердігерлік жұмыстарға ақы 
төлеуді қоса алғанда) ұзақ (орта) мерзімді тұрғын үй 
(аралық) заемдарына қол жеткізуін қамтамасыз етеді. 

4.2. Өз клиенттерінің жəне корреспондент-
банктердің уақытша бос ақшасын тарту жəне тиімді 
пайдалану негізінде кіріс алу, жүзеге асыруына Банктің 
тиісті лицензиясы бар банктік қызмет көрсету, жеке 
жəне заңды тұлғаларға банк қызметін көрсету де Банк 
қызметінің мақсаты болып табылады.  

4.3. Мақсатына жету жəне міндеттерін орындау үшін 
Банк мынадай негізгі қызмет түрлерін (мəнін) жүзеге 
асырады:  

1) тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдар 
қабылдау, салымшылардың шотын ашу жəне енгізу;  

2) тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-
шаралар жүргізуге тұрғын үй, алдын-ала жəне аралық 
тұрғын үй заемдарын беру. 

4.4. Банк осы Жарғының 4.3-тармағында көрсетілген 
негізгі қызмет түрінен басқа Қазақстан 
Республикасының банктік заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қаржы нарығының инфрақұрылымының 
бөлігі жəне (немесе) Банк автоматтандыруды жүзеге 

предоставленных ему Банком, и в соответствии с 
положениями о них, утвержденными Советом директоров 
Банка. Первые руководители филиала и 
представительства действуют на основании 
доверенности, в пределах предоставленных им 
полномочий, подотчетны вышестоящим органам Банка. 

Деятельность филиалов и представительств Банка, 
открытых за рубежом, регулируется в соответствии с 
законодательством страны пребывания. 

3.11. В целях координации своей деятельности, а 
также защиты и представления общих интересов, 
осуществления совместных проектов и решения иных 
задач Банк вправе совместно с другими банками 
создавать (образовывать, участвовать в) объединения (х) 
в форме ассоциаций (союзов) и консорциумов.  

3.12. Финансово-хозяйственная деятельность Банка 
осуществляется на основе его имущественной, 
экономической,  финансовой и хозяйственной  
самостоятельности. 
 

Статья 4. ЗАДАЧА, ЦЕЛЬ И ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 
4.1. Основной задачей Банка является обеспечение 

привлечения широких слоев населения к улучшению 
своих жилищных условий в первую очередь за счет 
собственных средств, а также средств государства, и 
иных привлеченных денег. 

Банк осуществляет выполнение Закона Республики 
Казахстан «О жилищных строительных сбережениях в 
Республике Казахстан», привлекает средства вкладчиков 
в жилищные строительные сбережения, предоставляет им 
различные формы индексируемого долгосрочного 
(среднесрочного) жилищного (промежуточного) займа, 
обеспечивает сохранность и возвратность вкладов. 

Банк обеспечивает доступ широких слоев населения, 
к долгосрочным (среднесрочным) жилищным 
(промежуточным) займам для улучшения жилищных 
условий на территории Республики Казахстан, к которым 
относятся приобретение жилья, в том числе путем его 
обмена, строительства, реконструкции, ремонта и 
модернизации (включая приобретение стройматериалов, 
земельного участка, оплату подрядных работ), 
осуществление кредитования коммерческих и других 
застройщиков. 

4.2. Целью деятельности Банка также является 
получение дохода на основе привлечения и эффективного 
использования временно свободных денег своих клиентов 
и банков-корреспондентов, оказания банковских услуг, 
банковского обслуживания физических и юридических 
лиц, на осуществление которых Банк имеет 
соответствующие лицензии.  

4.3. Для достижения цели и задачи Банк 
осуществляет следующие основные виды деятельности:  

1) прием вкладов в жилищные строительные 
сбережения, открытие и ведение счетов вкладчиков; 

 2) предоставление вкладчикам жилищных, 
предварительных и промежуточных жилищных займов на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий. 

4.4. Банк вправе, кроме основных видов 
деятельности, указанных в пункте 4.3. настоящего Устава, 
осуществлять участие в уставном капитале юридических 
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асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
қатысуға, сондай-ақ  қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның берген лицензиясына сəйкес операциялардың 
төмендегідей басқа да түрлерін жүзеге асыруға құқылы: 

1) касса операциялары: 4.3-тармақта жəне осы 
тармақтың 2), 5)-тармақшаларында көрсетілген банк 
операцияларының бірін жүзеге асыру барысында 
ақшаны айырбастау, қайта есептеу, сұрыптау, жəне 
сақтауды қосқанда ақшаны қабылдау жəне беру; 

2) аударым операциялары - жеке тұлғалардың ақша 
төлемі жəне аудару жөніндегі тапсырмаларын орындау; 

3) меншікті бағалы қағаздарын (акцияларды 
қоспағанда) шығару; 

4) сейф операциялары - сейф жəшіктерін, 
шкафтарды жəне үй-жайларды жалға беруді қосқанда 
құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы 
қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен 
құндылықтарын сақтау жөнінде қызмет көрсету; 

5) шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыру.  

Банк Қазақстан Республикасының банктік 
заңнамасына сəйкес дилерлік қызметті жүзеге асыруға 
да құқылы. 

 4.5. Банк қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығын 
жəне Банк мүлкін, оның ішінде үшінші тұлғаларға 
қызмет көрсету құқығынсыз Қазақстан 
Республикасының барлық аумағында оны тасымалдау 
кезінде қорғау жөнінде күзет қызметін жүзеге асыруға 
құқылы. 

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында 
шектелмеген міндеттерді жəне қызметтерді орындау 
үшін қажетті қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыруға 
құқылы.  

4.6. Қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін 
құзыретті органнның рұқсаты (лицензиясы, 
сертификаты) немесе уəкілетті органдардың тіркеуі 
жəне/немесе рұқсаты қажет болған жағдайда Банк 
мұндай қызмет түрін белгіленген тəртіппен жəне соған 
сəйкес тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) 
алғаннан кейін жүзеге асырады.   

4.7. Банк өзінің клиенттермен қызметін шарттық, 
тараптардың өзара міндеттемелерін жəне 
жауапкершілігін айқындайтын ақылы негізде жүзеге 
асырады. 

4.8. Банк клиенттердің, депозиторлардың жəне 
корреспонденттердің операциялары, шоттары жəне 
салымдары бойынша құпиялыққа, сондай-ақ Банктің 
сейф жəшіктеріндегі, шкафтарындағы жəне үй-
жайларындағы мүліктің құпиялығына кепілдік береді. 

Банк құпиясы құрайтын мəліметтер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген негіздерде 
жəне тəртіппен ғана адамдарға жария етілуі мүмкін. 

Клиенттердің Банктегі ақшасына жəне басқа мүлкіне 
(құндылығына) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда жəне тəртіппен 
ғана тыйым салынуы жəне/немесе өндіріп алынуы 
мүмкін. 

4.9. Банк банк қызметіне қатысы жоқ не банк 
заңнамасында көзделмеген, сондай-ақ банк қызметінің 
мəніне қатысы жоқ кəсіпкерлік қызмет ретіндегі 
операцияларды жəне мəмілелерді жүзеге асыруға 
құқықсыз. 

лиц, являющихся частью инфраструктуры финансового 
рынка и (или) осуществляющих автоматизацию 
деятельности Банка в порядке, установленном 
банковским законодательством Республики Казахстан, а 
также другие виды операций в соответствии с лицензией 
уполномоченного государственного органа по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, к которым относятся:  

1) кассовые операции: прием и выдача наличных денег 
при осуществлении одной из банковских операций, 
указанных в пункте 4.3 и подпунктах 2), 5) настоящего 
пункта, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, 
упаковку и хранение; 

2) переводные операции - выполнение поручений 
физических лиц по платежам и переводам денег; 

3) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением 
акций);  

4) сейфовые операции - услуги по хранению ценных 
бумаг, выпущенных в документарной форме, документов 
и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых 
ящиков, шкафов и помещений;  

5) организация обменных операций с иностранной 
валютой.  

Также Банк вправе осуществлять дилерскую 
деятельность в соответствии с банковским 
законодательством Республики Казахстан.  

4.5. Банк вправе создавать охранное подразделение для 
осуществления охранной деятельности: по защите жизни 
и здоровья работников Банка и имущества Банка, в том 
числе при его транспортировке на всей территории 
Республики Казахстан, без права оказания услуг третьим 
лицам. 

Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, 
необходимые для выполнения его задач и функций, не 
запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

4.6. В случае, если для осуществления какого-либо 
вида деятельности необходимо специальное разрешение 
(лицензия, сертификат) компетентного органа либо 
регистрация и/или разрешение уполномоченных органов, 
Банк осуществляет данный вид деятельности после 
получения в установленном порядке соответствующего 
разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с 
ним. 

4.7. Банк осуществляет свою деятельность с клиентами 
на договорной, платной основе, определяющей взаимные 
обязательства и ответственность сторон. 

4.8. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и 
вкладам клиентов, депозиторов и корреспондентов, а 
также тайну имущества, находящегося на хранении в 
сейфовых ящиках, шкафах и помещениях Банка. 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут 
быть раскрыты только лицам по основаниям, и в порядке, 
определенном законодательством Республики Казахстан. 

На деньги и другое имущество (ценности) клиентов, 
находящиеся в Банке, арест может быть наложен и/или 
взыскание может быть обращено только в случаях и в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан. 

4.9. Банк не вправе осуществлять операции и сделки в 
качестве предпринимательской деятельности, не 
относящиеся к банковской деятельности либо не 
предусмотренные банковским законодательством, а также 
не относящиеся к видам деятельности Банка. 
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5-бап. БАНКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ, РЕЗЕРВТІК 
КАПИТАЛЫ ЖƏНЕ ӨЗГЕ АКТИВТЕРІ 

 
5.1. Банктің жарғылық капиталы Қазақстан 

Республикасының заңнамалық  актілерімен белгіленген 
талаптарға сəйкес анықталған олардың номинальды 
құны бойынша жəне орналастыру бағасы бойынша 
инвесторлары бойынша құрылтайшыларымен 
акцияларды сату есебінен құрылады жəне Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасымен  тұлғаланады.  

Банктің жарғылық капиталын ұлғайту Банктің 
жарияланған акцияларын орналастыру есебінен жүзеге 
асырылады.  

5.2. Резервтік капитал Банктің банк қызметін 
жүзеге асыруға байланысты шығындарының орнын 
жабуға арналған таза кірісінен жыл сайын ақша аудару 
арқылы ақшалай қалыптастырылады. Банктің 
шығындары резервтік капитал есебінен, ал ол жетпеген 
жағдайда Банктің меншік капиталы есебінен өтеледі. 

5.3. Банктің резервтік капиталына таза кірістен 
жыл сайын ақша аудару мөлшерін Акционерлердің 
жалпы жиналысы белгілейді. Банктің резервтік 
капиталының ең аз мөлшерін қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган белгілейді. 

5.4. Банктің резервтік капиталының ең аз мөлшері 
Банктің жіктеуге жатпайтын активтері көлемінің 
кемінде 5% (бес проценті) сомасында болады. 

5.5. Салықтар, бюджетке төленетін өзге де 
міндетті төлемдер төленгеннен кейін Банкте қалатын 
кіріс Банктің толық басқаруына келіп түседі жəне өзі 
дербес пайдаланады. 

5.6. Банктің міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, 
сондай-ақ оның қызметін салықтар, бюджетке 
төленетін өзге де міндетті төлемдер төленгеннен кейін 
қалған кіріс есебінен дамыту үшін Банк 
Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі 
бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілеріне сəйкес мақсатты активтер 
(қорлар), оның ішінде Банк үшін қажетті немесе 
міндетті активтер (қорлар) құруы мүмкін. 

5.7. Резервтік капиталды жəне өзге де активтерді 
(қорларды) қалыптастыру тəртібі, мөлшері, мақсаты, 
принциптері, құру көздері жəне пайдалану тəртібі 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілеріне жəне Банк орган(дар)ының шешім(дер)іне 
сəйкес жүзеге асырылады. 

5.8. Банк өз қызметін тиісті деңгейде бақылау 
деңгейін жəне оның сенімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында, жіктелген активтер мен шартты 
міндеттемелер бойынша қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның нормативтік құқықтық актілерінде 
белгіленген тəртіппен жəне шарттар бойынша 
провизиялар (резервтер)  қалыптастырады. 

5.9. Банк мүлігі:  
1) Банк акциясы төлемақысына акционерлер 

төлеген ақша;  
2) оның қызметтер нəтижесінде алынған кірістер;  
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

шектелмеген негіздемелер бойынша иеленген басқа да 
мүліктер есебінен құралады.    

 
Статья 5. УСТАВНЫЙ, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И 

ИНЫЕ АКТИВЫ БАНКА 
 

5.1. Уставный капитал Банка формируется 
посредством оплаты акций учредителями (единственным 
учредителем) по их номинальной стоимости и 
инвесторами по ценам размещения, определяемым в 
соответствии с требованиями, установленными 
законодательными актами Республики Казахстан, и 
выражается в национальной валюте Республики 
Казахстан.

Увеличение уставного капитала Банка осуществляется 
посредством размещения объявленных акций Банка.

5.2. Резервный капитал формируется деньгами путем 
ежегодных отчислений из чистого дохода Банка для 
покрытия убытков, связанных с осуществлением 
банковской деятельности. Убытки Банка возмещаются за 
счет средств резервного капитала, а при их недостатке за 
счет собственного капитала Банка. 

5.3. Размер ежегодных отчислений из чистого дохода в 
резервный капитал Банка устанавливается Общим 
собранием акционеров. Минимальный размер резервного 
капитала Банка устанавливается уполномоченным 
органом по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. 

5.4. Минимальный размер резервного капитала Банка 
составляет в сумме не менее 5% (пяти процентов) от 
объема активов Банка, не подлежащих классификации.  

5.5. Доход, остающийся у Банка после уплаты налогов, 
иных обязательных платежей в бюджет, поступает в 
полное распоряжение Банка и используется им 
самостоятельно. 

5.6. Для обеспечения обязательств Банка, а также 
развития его деятельности за счет дохода, остающегося 
после уплаты налогов, иных обязательных платежей в 
бюджет, Банком по решению Общего собрания 
акционеров могут создаваться целевые активы (фонды), в 
том числе активы (фонды) необходимые или 
обязательные для Банка в соответствии с нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан. 

5.7. Порядок формирования, размер, назначения, 
принципы, источники образования и порядок 
использования резервного капитала и иных активов 
(фондов) осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан и 
решением(ями) органа(ов) Банка.  

5.8. В целях обеспечения надлежащего уровня 
контроля и надежности своей деятельности Банк 
формирует провизии (резервы) по классифицированным 
активам и условным обязательствам в порядке и на 
условиях, установленных нормативными правовыми 
актами уполномоченного органа по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

5.9. Имущество Банка формируется за счет:  
1) денег, оплаченных акционерами в оплату акций 

Банка;  
2) доходов, полученных в результате его деятельности; 
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, 

не запрещенным законодательством Республики 
Казахстан.  
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6-бап. БАНКТІҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖƏНЕ БАСҚА ДА 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ 
 

6.1. Банк жай акциялар шығарады. Жай акция оған 
ие əрбір акционерге басқа жай акция иегерлерімен 
бірдей көлемде құқық береді.  

Банк жарғылық қызметіне жəне Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне  
сəйкес облигация, сондай-ақ туынды бағалы қағаздар 
шығаруға құқылы. 

6.2. Акция құжаттандырылмаған нысанда 
шығарылады. 

6.3. Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлғаның 
ортақ меншік құқығында болса, олардың барлығы бір 
акционер болып танылып, ортақ өкілі арқылы акция 
куəландырған құқықтарды пайдаланады. 

6.4. Банк акцияларын ұстаушылардың тізілім 
жүйесін онымен жасалған шарт негізінде Банктің 
тіркеушісі енгізеді. 

Банктің өзі сатып алған акциялар туралы мəліметтер 
бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесіне 
міндетті түрде кіруі тиіс. 

6.5. Акционерлердің қол қойылған жəне толық 
төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар 
ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдері 
жүйесінен алынған үзінді пайдаланылады. 

6.6. Банк орналастырылған акцияларды Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда ғана кепілге қабылдайды. 

6.7. Банк акцияларын кепілге салу құқығы осы 
Жарғының ережелерімен шектелмейді немесе 
алынбайды. 

 6.8. Банк орналастырылған бағалы қағаздарды 
сатып алу туралы акционерлерді заңнамада көзделген  
тəртіпте хабарлайды.  

6.9. Акцияларды жəне облигацияларды шығару, 
айналдыру жəне есепке алу туралы басқа мəселелер 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес те 
айқындалады. 

 
 

7-бап. БАНКТІҢ ОРГАНДАРЫ 
 

7.1. Банктің органдары: 
1) жоғары орган – Акционерлердің  (жалғыз 

акционерлердің) жалпы жиналысы; 
2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 
3) атқарушы орган – Басқарма; 
4) Банктің қаржылық-шаруашылық қызметтерін 

бақылауды жүзеге асыратын органы – ішкі аудит 
қызметі;  

5) Банктің əр түрлі бағыттағы қызметтерін іске 
асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
жəне Банктің ішкі құжаттарына сəйкес құрылған 
Банктің тұрақты іс əрекет жасайтын алқалы органы 
болып табылады. 

7.2. Банкті басқару барысында туындаған 
қатынастарды, оның ішінде Банктің Акционері мен 
органдары арасындағы, Банктің органдары, Банк пен 
оның мүдделі тұлғалары арасындағы қатынастарды 
Банкті корпоративті басқару кодексі реттейді. 

 

 
Статья 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

БАНКА 
 

6.1. Банк выпускает простые акции. Простая 
акция предоставляет каждому акционеру, владеющему 
ею, одинаковый с другими владельцами простых акций 
объем прав. 

Банк вправе выпускать облигации, а также 
производные ценные бумаги в соответствии с уставной 
деятельностью и нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан. 

6.2. Акции выпускаются в бездокументарной 
форме. 

6.3. Акция не делима. Если акция принадлежит на 
праве общей собственности нескольким лицам, все они 
признаются одним акционером и пользуются правами, 
удостоверенными акцией, через своего общего 
представителя. 

6.4. Ведение системы реестров держателей акций 
Банка осуществляет регистратор Банка, на основании 
заключенного с ним договора. 

Сведения о собственных акциях, приобретенных 
Банком, подлежат обязательному включению в систему 
реестров держателей ценных бумаг. 

6.5. В качестве документов, подтверждающих права 
акционеров на подписанные и полностью оплаченные 
акции, служат выписки из системы реестров держателей 
акций. 

6.6. Банк принимает в залог размещенные им 
акции только в случаях, установленных 
законодательством Республики Казахстан. 

6.7. Право закладывать акции Банка не может быть 
ограничено или исключено положениями настоящего 
Устава. 

6.8. Банк уведомляет акционеров о выкупе 
размещённых ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

6.9. Другие вопросы выпуска, движения и учета 
акций и облигаций определяются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья 7. ОРГАНЫ БАНКА 

 
7.1. Органами Банка являются: 
1) высший орган – Общее собрание акционеров 

(единственный акционер);  
2) орган управления – Совет директоров; 
3) исполнительный орган – Правление; 
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Банка – служба 
внутреннего аудита;  

5) иные постоянно действующие коллегиальные 
органы Банка, создаваемые в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и внутренними 
документами Банка для реализации различных 
направлений деятельности Банка.  

 7.2. Отношения, возникающие в процессе 
управления Банком, в том числе отношения между 
акционерами и органами Банка, между органами Банка, 
Банком и заинтересованными лицами регулируются 
кодексом корпоративного управления Банка. 
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8-бап. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ 

 
8.1. Банктің акционері: 
1) Қазақстан Республикасының  заңнамасында жəне 

осы Жарғыда көзделген тəртіппен Банкті басқаруға 
қатысуға; 

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында  жəне осы Жарғыда көзделген тəртіппен 
Банк қызметінен түскен дивиденттерді алуға; 

3) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде 
Акционерлердің жалпы жиналысында айқындалған 
тəртіппен Банктің қаржы есебімен танысуға; 

4) тіркеушіден жəне нақтылы ұстаушылардан  оның 
бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірме 
алуға; 

5) Банктің Директорлар кеңесіне кандидатуралар 
сайлау үшін Акционерлердің жалпы жиналысына 
ұсыныс жасауға; 

6) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот 
тəртібімен даулауға; 

7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша 
сұратулармен өтініш жасауға жəне Банкке сұрату 
түскен күннен бастап отыз күн ішінде дəлелді жауаптар 
алуға; 

8) Банк таратылған жағдайда қалған мүліктің бір 
бөлігіне; 

9) Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінде көзделген жағдайларды 
есептемегенде, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тəртіппен 
оның акцияларына айырбасталатын Банктің 
акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын 
басымдықпен сатып алуға. 

8.2. Ірі акционер сондай-ақ: 
1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 

шақыруға немесе Акционерлердің жалпы жиналысын 
шақырудан Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда 
оны шақыру туралы сотқа шағымдануға; 

2) Директорлар кеңесіне осы Жарғыға сəйкес 
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіне 
қосымша мəселелер кіргізуді ұсынуға; 

3) Директорлар кеңесі мəжілісінің шақырылуын 
талап етуге; 

4) өз есебінен Банкте аудиторлық ұйымның аудит 
жүргізуін талап етуге құқылы. 

8.3. Осы Жарғының 8.1., 8.2. тармақтарында 
белгіленген акционердің құқықтарын шектеуге жол 
берілмейді. 

8.4. Банктің акционері: 
1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында жəне осы Жарғыда көзделген тəртіппен, 
мөлшерде жəне тəсілдермен акцияны төлеуге; 

2) Банк акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін 
жүргізуге қажетті мəліметтердің өзгергендігі туралы  
осы Акционерге тиесілі Банктің акцияларын тіркеушіге 
жəне нақты ұстаушыға он күн ішінде хабарлауға; 

3) қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен 
қорғалатын құпиялары бар Банк жəне оның қызметі 
туралы ақпаратты жария етпеуге; 

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заң 
актілеріне сəйкес өзге де міндеттерді орындауға 
міндетті. 

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА 
БАНКА 

 
8.1. Акционер Банка имеет право: 
1) участвовать в управлении Банка в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан  и настоящим Уставом; 

2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Банка, в том 

числе, знакомиться с финансовой отчетностью Банка в 
порядке, определенном Общим собранием акционеров; 

4) получать выписки от регистратора Банка или 
номинального держателя, подтверждающие его право 
собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать Общему собранию акционеров для 
избрания кандидатуры в Совет директоров Банка; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами 
Банка решения; 

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его 
деятельности и получать мотивированные ответы в 
течение тридцати дней с даты поступления запроса в 
Банк; 

8) на часть имущества при ликвидации Банка; 
9) преимущественной покупки акций или других 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в 
порядке, предусмотренном законодательными актами 
Республики Казахстан, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами  Республики 
Казахстан. 

8.2. Крупный акционер также имеет право:  
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в 
случае отказа Совета директоров Банка в созыве Общего 
собрания акционеров;  

2) предлагать Совету директоров Банка включение 
дополнительных вопросов в повестку дня Общего 
собрания акционеров в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан; 

3) требовать созыва заседания Совета директоров 
Банка; 

4) требовать проведения аудиторской организацией 
аудита Банка за свой счет. 

8.3.  Не допускаются ограничения прав акционера, 
установленные пунктами 8.1, 8.2.  настоящего Устава. 

8.4.  Акционер Банка обязан: 
1) оплатить акции в порядке, размере и способами, 

предусмотренными действующим законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом; 

2) в течение десяти дней извещать регистратора Банка 
и номинального держателя акций, принадлежащих 
данному Акционеру, об изменении сведений, 
необходимых для ведения системы реестров держателей 
акций Банка; 

3) не разглашать информацию о Банке или его 
деятельности, составляющую служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с 
действующими законодательными актами Республики 
Казахстан. 

8.5. Банк и регистратор не несут ответственности за 
последствия неисполнения Акционером требования, 
установленного подпунктом 2) пункта 8.4 настоящего 
Устава. 
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8.5. Осы Жарғының 8.4. тармағының 2) 
тармақшасында белгіленген талаптарды Акционердің 
орындамағаны үшін Банк жəне тіркеуші жауап 
бермейді. 

 
 

9-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 
 

9.1. Акционерлердің  (жалғыз акционер) жалпы 
жиналысы Банктің жоғары органы болып табылады. 

 Банктің барлық дауыс беретін акциялар бір 
Акционерге тиесілі болғанда Акционерлердің жалпы 
жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы 
жиналысының құзыретіне Банктің осы Жарғысымен 
жатқызылған мəселелер бойынша шешімдерді Банктің 
жоғарғы органы ретінде Жалғыз акционер қабылдайды 
жəне  жазбаша түрде ресімделеді. 

Осы тармақтың екінші азат жолында көзделген 
жағдайларда Банктің жалғыз Акционері немесе Банктің 
барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңда 
тұлға болып табылса, онда Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысының (Жалғыз акционер) құзыретіне 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен жəне осы Жарғымен жатқызылған 
мəселелер бойынша шешімді Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне осы 
заңды тұлғаның Жарғысына сəйкес осындай шешім 
қабылдауға құқығы бар орган, заңды тұлғаның 
лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері 
қабылдайды. 

9.2. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 
(жалғыз акционер) ерекше құзыретіне мынадай 
мəселелер жатады: 

1) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 

2)  корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған 
өзгертулер мен толықтыруларды бекіту; 

3) Банкті ерікті түрде  қайта ұйымдастыру немесе 
тарату; 

4)  Банктің жарияланған акцияларының санын 
ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған 
жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы 
шешім қабылдау; 

5) Банк бағалы қағаздарын ауыстыру талаптарын 
жəне тəртіптерін анықтау, сондай-ақ, оларды өзгерту;  

6) Банктің Есептеу комиссиясының сандық құрамын 
жəне өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін 
сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтату. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі 
бойынша Банктің Есептеу комиссиясының функциясы 
Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысына 
Банктің құрылтай жиналысында ғана жүктелуі мүмкін. 
Банк Акционерлерінің  бірінші жалпы жиналысында 
Есептеу комиссиясының функциясын Банктің 
тіркеушісі жүзеге асырады. Банктің Есептеу 
комиссиясының функциясы  Қазақстан 
Республикасының заң актілеріне сəйкес айқындалады; 

7)  Банк Директорлар кеңесі құрамының санын, 
өкілеттігінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін 
сайлау жəне олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі 
мүшелеріне сыйақы төлемдерінің мөлшері мен шартын 

 
 
 
 
Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

9.1. Высшим органом Банка является Общее 
собрание акционеров. 

Если все голосующие акции Банка принадлежат 
Единственному Акционеру, то Общие собрания 
акционеров не проводятся. Решения по вопросам, 
отнесенным настоящим Уставом Банка к компетенции 
Общего собрания акционеров, принимаются 
Единственным Акционером как высшим органом Банка и 
подлежат оформлению в письменном виде. 

Если в случаях, предусмотренных частью второй 
настоящего пункта, Единственным Акционером или 
лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, 
является юридическое лицо, то решения по вопросам, 
отнесенным действующим законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров 
(Единственного Акционера) Банка, принимаются 
органом, должностными лицами или работниками 
юридического лица, обладающими правом на принятие 
таких решений в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Банка. 

9.2. К исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров Банка относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка 
или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного 
управления, а также изменений и дополнений к нему; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация 
Банка; 

4) принятие решения об увеличении количества 
объявленных акций Банка или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Банка; 

5) определение условий и порядка конвертирования 
ценных бумаг Банка, а также их изменение; 

6) определение количественного состава и срока 
полномочий Счетной комиссии Банка, избрание ее членов 
и досрочное прекращение их полномочий. 

По решению Общего собрания акционеров Банка 
функции Счетной комиссии Банка могут быть возложены 
на регистратора Банка. Функции Счетной комиссии на 
первом Общем собрании акционеров Банка осуществляет 
регистратор Банка. Функции Счетной комиссии Банка 
определяется в соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан; 

7) определение количественного состава, срока 
полномочий Совета директоров Банка, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений 
членам Совета директоров Банка. 

По решению Общего собрания акционеров членам 
Совета директоров Банка, в период исполнения ими своих 
обязанностей компенсируются расходы, связанные с 
исполнением ими функций членов Совета директоров 
Банка. Размер таких компенсаций устанавливается 
решением Общего собрания акционеров Банка; 
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айқындау. 
Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі 

бойынша Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз 
міндеттемелерін орындау кезеңінде Банк Директорлар 
кеңесі мүшелерінің фукнцияларын орындауына 
байланысты шығыстар өтеледі. Осындай өтемақылар 
Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 
шешімімен белгіленеді. 

8) Банк Басқарма Төрағасын сайлау жəне 
өкілеттілініе мерзімінен бұрын тоқтату;  

9) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 
ұйымды айқындау; 

10) Банктің жылдық қаржылық есебін бекіту; 
11) есепті қаржы жылы үшін Банктің таза кірісін 

бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау жəне 
Банктің бір жай акциясына есептегендегі жыл 
қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту, 
сонымен қатар заңнамаға сəйкес дивиденттерді төлемеу 
туралы шешім қабылдау; 

12) Банкке тиесілі барлық активтерден 25 (жиырма 
бес) жəне одан көп пайыз құрайтын сомадағы 
активтердің  бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы 
өзге заңды тұлға құруға немесе оның қызметіне Банктің 
қатысуы туралы шешім қабылдау; 

 13) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын 
шақыру туралы  Акционерге Банктің жіберетін 
хабарлама нысанын айқындау жəне осындай ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы 
шешім қабылдау; 

14) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Банктің оларды сатып 
алуы кезіндегі акциялар құнын айқындау əдістемесін 
бекіту (өзгертулер енгізу); 

15) Банк Акционерлері жалпы жиналысының  
(жалғыз акционер) күн тəртібін бекіту; 

16) Акционерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру 
тəртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат 
құралын анықтау; 

17) жарияланған акциялар саны, олардың орналасу 
(сату) шегінде тəртібі жəне құны акциялардың 
орналастыру (сату), соның ішінде, орналастыру саны 
туралы шешім қабылдау;  

18) Банктің орналастырылған акциялары немесе 
басқа бағалы қағаздар жəне олардың өтеуін төлеу 
туралы шешім қабылдау;  

19)  Қазақстан Республикасының  қолданыстағы 
заңнамасымен жəне осы Жарғымен Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше 
құзыретіне жатқызылған шешімдермен  қабылданған 
өзге де мəселелер. 

9.3. Осы Жарғының 9.2-тармағының 1) - 4) 
тармақшаларында көрсетілген мəселелер бойынша 
Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Банктің 
дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті 
көпшілігімен қабылданады. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының өзге де 
мəселелер бойынша шешімі,  егер Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасында жəне 
осы Жарғыда басқаша көзделмесе, дауыс беруге 
қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы 
санының көпшілік дауысымен қабылданады. 

9.4. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 

8) избрание и досрочное прекращение полномочий 
Председателя Правления Банка; 

9) определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Банка; 

10) утверждение годовой финансовой отчетности 
Банка; 

11) утверждение порядка распределения чистого 
дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие 
решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете 
на одну простую акцию Банка, а также принятие решения 
о невыплате дивидендов в соответствии с 
законодательством; 

12) принятие решения об участии Банка в создании 
или деятельности иных юридических лиц путем передачи 
части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от 
всех принадлежащих Банку активов; 

13) определение формы извещения Банком 
Акционера о созыве Общего собрания акционеров Банка 
и принятие решения о размещении такой информации в 
средствах массовой информации; 

14) утверждение (изменение) методики определения 
стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах»; 

15) утверждение повестки дня Общего собрания 
акционеров (единственного акционера) Банка; 

16) определение порядка предоставления Акционеру 
информации о деятельности Банка, в том числе 
определение средства массовой информации; 

17) принятие решения о размещении (реализации), в
том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций
в пределах количества объявленных акций, способе и цене
их размещения (реализации); 

18) принятие решения о выкупе Банком размещенных
акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 

19) иные вопросы, принятие решений по которым 
отнесено действующим законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Банка. 

9.3. Решения Общего собрания акционеров Банка по 
вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) пункта 9.2 
настоящего Устава, принимаются квалифицированным 
большинством от общего числа голосующих акций Банка. 

Решения Общего собрания акционеров Банка по 
иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Банка, 
участвующих в голосовании, если действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом не установлено иное. 

9.4. Не допускается передача вопросов, принятие 
решений по которым отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, в 
компетенцию других органов - Совета директоров, 
Правления, должностных лиц и работников Банка, если 
иное не предусмотрено законодательными актами 
Республики Казахстан. 

9.5. Общее собрание акционеров Банка вправе 
отменить любое решение иных органов Банка по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности 
Банка.  

9.6. Общие собрания акционеров Банка 
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ерекше құзыретіне жататын мəселелер, шешімдер 
қабылдау басқа органдардың – Директорлар кеңесінің, 
Басқарманың, Банктің лауазымды тұлғаларының жəне 
қызметкерлерінің, егер Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде басқаша көзделмесе, құзыретіне берілмейді. 

9.5. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің 
ішкі қызметіне жататын мəселелер бойынша Банктің 
өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға 
құқылы. 

9.6. Банк  Акционерлерінің жалпы жиналысы 
жылдық жəне кезектен тыс болып бөлінеді. 

Банк жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысын 
өткізуге міндетті. Банк Акционерлерінің өзге жалпы 
жиналысы кезектен тыс болып табылады. 

Банк акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 
жылына бір рет Банктің Директорлар кеңесінің шешімі 
негізінде шақырылады, осы шешімде сондай-ақ 
Акционерлердің  жылдық  жалпы жиналысын өткізу 
күні, уақыты жəне күн тəртібі көрсетіледі. 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы есептік 
жылдан кейінгі жылдың 1-ші сəуіріне дейін өткізілуі 
тиіс.  

Банк Акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысы Директорлар кеңесінің, ірі Акционердің 
бастамасы бойынша шақырылады, ал Банк ерікті түрде  
таратылу процесінде болса, Банктің тарату комиссиясы 
шақыруы мүмкін. Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде Акционерлердің жалпы жиналысын 
міндетті түрде кезектен тыс шақыру жағдайы  
қарастырылуы мүмкін. 

9.7. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын 
дайындауды жəне жүргізуді: 

1) Басқарма; 
2) жасалған шартқа сəйкес Банк тіркеушісі; 
3) Директорлар кеңесі; 
4) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады. 
Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, 

дайындау жəне өткізу шығыстарын Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларды қоспағанда, Банк көтереді. 

9.8. Банк Акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген Акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысын шақыру тəртібін Банк органдары бұзған 
жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талабы 
бойынша қабылданған сот шешімі негізінде 
шақырылады жəне өткізіледі. 

Банк Акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысы Акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысын өткізу туралы талапты Банк органдары 
орындамаған жағдайда Банктің ірі Акционерінің талабы 
бойынша қабылданған сот шешімі негізінде 
шақырылады жəне өткізіледі. 

9.9. Банк Акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысын шақыру туралы талап осындай 
жиналыстың күн тəртібі бар тиісті  жазбаша  хабарын 
Банк Басқармасының орналасқан жеріне жіберу арқылы 
Директорлар кеңесіне ұсынылады.  

Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған 
күннен бастап 10 (он) күн ішінде осы талапты ұсынған 
тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру 
туралы хабарды жібереді. Қойылған талаптарға сəйкес 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 

подразделяются на годовые и внеочередные. 
Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее 

собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров 
Банка являются внеочередными.  

Годовое Общее собрание акционеров Банка 
созывается один раз в год на основании решения Совета 
директоров Банка, в данном решении также указываются 
дата, время и повестка дня проведения годового Общего 
собрания акционеров.  

Годовое Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 
созывается по инициативе Совета директоров, крупного 
Акционера, а если Банк находится в процессе 
добровольной ликвидации, может также созываться 
ликвидационной комиссией Банка. Законодательными 
актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены 
случаи обязательного созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

9.7. Подготовка и проведение Общего собрания 
акционеров Банка осуществляются: 

1) Правлением; 
2) регистратором Банка в соответствии с 

заключенным с ним договором; 
3) Советом директоров; 
4) ликвидационной комиссией Банка. 
Расходы по созыву, подготовке и проведению 

Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением 
случаев, установленных законодательством Республики 
Казахстан. 

9.8. Годовое Общее собрание акционеров Банка 
может быть созвано и проведено на основании решения 
суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, 
в случае нарушения органами Банка порядка созыва 
годового Общего собрания акционеров, установленного 
законодательством Республики Казахстан. 

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 
может быть созвано и проведено на основании решения 
суда, принятого по иску крупного Акционера Банка, если 
органы Банка не исполнили его требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

9.9. Требование о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров Банка предъявляется Совету 
директоров путем направления по месту нахождения 
Правления Банка соответствующего письменного 
сообщения, которое должно содержать повестку дня 
такого собрания. 

Совет директоров Банка обязан в течение 10 (десяти) 
дней со дня получения указанного требования принять 
решение и направить лицу, предъявившему это 
требование, сообщение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров в соответствии с предъявленным 
требованием Совет директоров Банка вправе дополнить 
повестку дня Общего собрания любыми вопросами по 
своему усмотрению. 

9.10. Список Акционеров, имеющих право 
принимать участие в Общем собрании акционеров Банка 
и голосовать на нем, составляется регистратором Банка на 
основании данных системы реестров держателей акций 
Банка. Дата составления указанного списка не может 
быть установлена ранее даты принятия решения о 
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шақыру кезінде Банктің  Директорлар кеңесі Жалпы 
жиналыстың күн тəртібін өз қарауы бойынша кез 
келген мəселелермен толықтыруға құқылы. 

9.10. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына 
қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін Банк 
акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде 
тіркеуші жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні 
Жалпы жиналыс өткізу туралы шешім қабылданған 
күннен ерте белгіленбеуі тиіс. 

Акционерлердің тізіміне енгізілетін мəліметтерді 
уəкілетті мемлекеттік орган айқындайды. 

9.11. Тізім жасалғаннан кейін Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар Акционерлер 
тізіміне енген тұлға Банктің оған тиесілі дауыс беретін 
акциясының иелігінен айрылған жағдайда, 
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы 
жаңа акционерге көшеді. Мұндайда акцияға меншік 
құқығын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. 

9.12. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын 
өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы 
бар тұлғалардың көпшілік саны қатыса алатындай 
болып белгіленеді. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы Банк 
Басқармасы орналасқан жерде өтеді. 

9.13. Акционердің жалпы жиналысын өткізу туралы 
ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 
немесе Акционерге жазбаша хат жолдау арқылы 
мəлімет жеткізілуі міндетті.  

Банк акционері Жалпы жиналыстың өтетіндігі 
туралы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабарланады, 
сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда – 
жиналыс өтетін күнге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік 
күн бұрын хабарланады. Мұндайда мерзімді есептеу 
бұқаралық ақпарат құралында жарияланған не 
Акционерге жазбаша хабарлама түрінде почтамен 
жіберілген күннен бастап жүргізіледі.  

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы 
хабарлама баспасөз бетінде мемлекеттік жəне басқа 
тілдерде жарияланған жағдайда осы тармақта 
белгіленген мерзімдер осы жарияланымдардың соңғы 
күнінен бастап есептеледі.  

9.14. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын 
өткізу туралы хабарламада: 

1) Банк Басқармасының толық  атауы жəне 
орналасқан жері; 

2) жиналысты шақырудың бастамашысы жөніндегі 
мəлімет; 

3) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын 
өткізу күні, уақыты жəне орны, жиналысқа 
қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы, сондай-ақ 
өтуге тиіс бірінші жиналыс болмаған жағдайда, Банк 
акционерлерінің қайтадан өтетін Жалпы жиналысының 
күні жəне уақыты;  

4) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына 
қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімін жасау 
күні; 

5) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының күн 
тəртібі; 

6) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының күн 
тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдармен Банк 
Акционерін таныстыру тəртібі болады. 

9.15. Банк Акционерлерінің қайтадан болатын 
жалпы жиналысы кем дегенде Банк Акционерлерінің 

проведении Общего собрания. 
Сведения, которые должны быть включены в список 

Акционеров, определяются уполномоченным 
государственным органом. 

9.11. В случае, если после составления списка лицо, 
включенное в список Акционеров, имеющих право 
принимать участие в Общем собрании акционеров Банка 
и голосовать на нем, произвело отчуждение 
принадлежащих ему голосующих акций Банка, право 
участия в Общем собрании акционеров переходит к 
новому Акционеру. При этом должны быть представлены 
документы, подтверждающие право собственности на 
акции. 

9.12. Дата и время проведения Общего собрания 
акционеров Банка устанавливается таким образом, чтобы 
в собрании могло принять участие наибольшее 
количество лиц, имеющих право в нем участвовать.  

Общее собрание акционеров Банка проводится в по 
месту нахождения Правления Банка.  

9.13. Извещение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть опубликовано в средствах 
массовой информации и (или) доведено до сведения 
Акционера посредством направления ему письменного 
сообщения.

Акционер Банка извещается о предстоящем 
проведении Общего собрания не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней, а в случае заочного или 
смешанного голосования - не позднее чем за 45 (сорок 
пять) календарных дней до даты проведения собрания. 
При этом отсчет сроков, производится с даты публикации 
извещения о проведении общего собрания акционеров 
в средствах массовой информации либо даты его 
направлении акционерам в виде письменного сообщения. 

В случае публикации извещения о проведении 
общего собрания акционеров в средствах массовой 
информации на государственном и других языках отсчет 
сроков, установленных настоящим пунктом, 
производится с даты последней из таких публикаций. 

9.14. Извещение о проведении Общего собрания 
акционеров Банка должно содержать: 

1) полное наименование и место нахождения 
Правления Банка; 

2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
3) дату, время и место проведения Общего собрания 

акционеров Банка, время начала регистрации участников 
собрания, а также дату и время проведения повторного 
Общего собрания акционеров Банка, которое должно 
быть проведено, если первое собрание не состоится; 

4) дату составления списка Акционеров, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров Банка; 

5) повестку дня Общего собрания акционеров Банка; 
6) порядок ознакомления акционеров Банка с 

материалами по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров Банка. 

9.15. Проведение повторного Общего собрания 
акционеров Банка назначается не ранее чем на 
следующий день после установленной даты проведения 
первоначального (несостоявшегося) Общего собрания 
акционеров Банка.  

Повторное Общее собрание акционеров Банка 
должно проводиться в том  месте, где и несостоявшееся 
Общее собрание акционеров.  

Повестка дня повторного Общего собрания 
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алғашқы (өтпеген) жалпы жиналысын өткізуді 
белгілеген күннен кейінгі күнге тағайындалады.  

Банк акционерлерінің   қайтадан болатын Жалпы 
жиналысы Банк акционерлерінің өтпеген Жалпы 
жиналысының орнында өткізіледі. 

Банк акционерлерінің қайтадан болатын Жалпы 
жиналысының күн тəртібі Банк акционерлерінің 
өтпеген Жалпы жиналысының күн тəртібінен өзгеше 
болмауы керек. 

9.16. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 
күн тəртібін Банктің Директорлар кеңесі 
қалыптастырады жəне талқылауға ұсынылған нақты 
қалыптастырылған мəселелердің толық тізбесі болуы 
тиіс. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының күн 
тəртібін Жалпы жиналыстың өту күніне дейін 15 (он 
бес) күннен кешіктірмей осындай толықтырулар 
туралы Банк Акционері хабарланған болса,  ірі 
Акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы 
мүмкін. 

Банк Акционерлерінің қатысуымен өткізілген жалпы 
жиналысын ашу кезінде  Директорлар кеңесі күн 
тəртібінің өзгеруі жөнінде алынған ұсыныстар туралы 
хабарлауға міндетті.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының күн 
тəртібі жиналысқа ұсынған Банктің дауыс беретін 
акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен 
бекітіледі. 

Егер Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына 
қатысушы Акционерлерінің жəне  Банктің дауыс 
беретін акцияларының кемінде 95% (тоқсан бес пайыз) 
иеленушісі көпшілік дауыспен өзгеріс енгізсе, күн 
тəртібіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
енгізілуі мүмкін. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі 
сырттай дауыс беру арқылы қабылданған жағдайда 
Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тəртібі 
өзгертілмейді жəне (немесе) толықтырылмайды. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы күн 
тəртібіне енгізілмеген мəселелерді қарауға жəне олар 
бойынша шешім қабылдауға құқықсыз. Күн тəртібінде 
«əр түрлі», «өзге», «басқа» жəне оларды сараптамалық 
тұжырымдап айтуды қосқанда кең түсінікте 
пайдалануға тыйым салынады.  

9.17. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы күн 
тəртібінің мəселелері бойынша материалдар осы 
мəселелер бойынша негізді шешімдер қабылдауға 
қажетті көлемде болуы тиіс. 

1) Банктің органдарын сайлау мəселелері жөніндегі 
материалдарда ұсынылған кандидаттар туралы 
мынадай ақпарат болуы тиіс: 

- аты-жөні, қалауы бойынша – əкесінің аты; 
- білімі туралы мəлімет; 
- жұмыс орны жəне кейінгі үш жылда атқарған 

лауазымы туралы мəлімет; 
- кандидаттың біліктілігін, жұмыс тəжірибесін 

растайтын өзге де ақпарат. 
2) Банк Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 

күн тəртібінің мəселелері бойынша материалдарға 
мыналар кіруі тиіс: 

- Банктің жылдық қаржылық есебі 
- жылдық қаржылық есепке жасалған аудиторлық 

есеп; 

акционеров Банка не должна отличаться от повестки дня 
несостоявшегося Общего собрания акционеров. 

9.16. Повестка дня Общего собрания акционеров 
Банка формируется Советом директоров Банка и должна 
содержать исчерпывающий перечень конкретно 
сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. 

Повестка дня Общего собрания акционеров Банка 
может быть дополнена крупным Акционером или 
Советом директоров при условии, что акционеры Банка 
извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания. 

При открытии Общего собрания акционеров Банка, 
проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан 
доложить о полученных им предложениях по изменению 
повестки дня.  

Утверждение повестки дня Общего собрания 
акционеров Банка осуществляется большинством голосов 
от общего числа голосующих акций Банка, 
представленных на собрании. 

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) 
дополнения, если за их внесение проголосовало 
большинство Акционеров (или их представителей), 
участвующих в Общем собрании акционеров Банка и 
владеющих в совокупности не менее чем 95 % (девяноста 
пятью процентами) голосующих акций Банка. 

При принятии решения Общим собранием 
акционеров Банка путем заочного голосования повестка 
дня Общего собрания акционеров не может быть 
изменена и (или) дополнена. 

Общее собрание акционеров Банка не вправе 
рассматривать вопросы, не включенные в его повестку 
дня, и принимать по ним решения. Запрещается 
использовать в повестке дня формулировки с широким 
пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и 
аналогичные им формулировки. 

9.17. Материалы по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров Банка должны содержать 
информацию в объеме, необходимом для принятия 
обоснованных решений по данным вопросам. 

1) Материалы по вопросам избрания органов Банка 
должны содержать следующую информацию о 
предлагаемых кандидатах: 

- фамилию, имя, а также по желанию - отчество; 
- сведения об образовании; 
- сведения о местах работы и занимаемых 

должностях за последние три года; 
- иную информацию, подтверждающую 

квалификацию, опыт работы кандидатов. 
2) Материалы по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания акционеров Банка должны включать: 
- годовую финансовую отчетность Банка; 
- аудиторский отчет к годовой финансовой 

отчетности; 
- предложения Совета директоров Банка о порядке 

распределения чистого дохода Банка за истекший 
финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на 
одну простую акцию Банка; 

- иные документы по усмотрению инициатора 
проведения Общего собрания акционеров Банка. 

Материалы по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров должны быть готовы и доступны по 
месту нахождения исполнительного органа Банка для 
ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней 
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- Банктің Директорлар кеңесінің Банктің өткен 
қаржы жылына таза кірісін бөлу тəртібі жəне бір 
жылдағы Банктің бір жай акциясын есептегендегі 
дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар;  

- Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу 
бастамашысының қарауы бойынша өзге де құжаттар. 

Банк Акционерлері жалпы жиналысының күн тəртібі 
мəселелері бойынша материалдар Акционердің 
танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он 
күннен кешіктірмей дайын болуы тиіс, ал,  ак 
ционердің сауалы ьолған жағдайда – сауал ылынған 
күннен бастап ағымдағы үш жұмыс күні ішінде оған 
жіберіледі.  

9.18 Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы егер 
жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған сəтте оған 
қатысу үшін Акционер немесе Акционерлер тізіміне 
енгізілген оның  өкілдері,  Банктің дауыс беретін 
акцияларының жиынтығы елу жəне одан астам 
пайызын иеленуші тұлғалар тіркелсе, күн тəртібіндегі 
мəселелерді қарауға жəне олар бойынша шешім 
қабылдауға құқылы.  

Банк акционерлерінің өткізілмей қалғанының 
орнына қайтадан өткізілетін жалпы жиналысы, егер: 

1) кворумның болмауынан өткізілмей қалған Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру тəртібі 
сақталса; 

2) тіркеу аяқталу сəтінде оған қатысу үшін Банктің 
дауыс беретін акцияларының жиынтығы 40 (қырық) 
жəне одан астам процентін иеленуші Акционер (немесе 
оның өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін 
Акционерлер тіркелсе, күн тəртібіндегі мəселелерді 
қарауға жəне олар бойынша шешім қабылдауға 
құқылы.  

Акционерге сырттай дауыс беру үшін 
бюллетенььдер жіберілген жағдайда көрсетілген 
бюллетенььдер бойынша берілген жəне Жалпы 
жиналыс қатысушыларын тіркеу сəтінде Банк алған 
дауыс кворумды анықтау жəне дауыс беру 
қорытындыларын жүргізу кезінде ескеріледі.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу 
кезінде кворум болмаған жағдайда сырттай дауыс беру 
арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан 
өткізілмейді.  

9.19. Банк акционерінің Акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысуға жəне қарастырылатын мəселелер 
бойынша өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге 
құқығы бар. 

Банктің Басқарма мүшесі Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысында Акционердің өкілі ретінде əрекет 
етуіне құқығы жоқ.  

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес рəсімделген сенімхат негізінде əрекет 
етеді. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне 
Акционер атынан сенімхатсыз əрекет ету немесе оның 
мүдделерін білдіру шартына сəйкес құқығы бар 
тұлғалардың Банк Акционерлерінің жалпы 
жиналысына қатысуына жəне қарастырылатын 
мəселелер бойынша дауыс беруіне сенімхат талап 
етілмейді.  

Акционердің өкілі ретінде оның акцияларын 
сенімгерлік басқаруға шарт жасалған жағдайда Банктің 
Жалпы жиналысында, егер Акционер мен 

до даты проведения собрания, а при наличии запроса 
акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней 
со дня получения запроса. 

9.18. Общее собрание акционеров вправе 
рассматривать и принимать решения по вопросам 
повестки дня, если на момент окончания регистрации 
участников собрания зарегистрированы акционеры или 
их представители, включенные в список акционеров, 
имеющих право принимать участие в нем и голосовать на 
нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более 
процентами голосующих акций Банка.  

Повторное общее собрание акционеров Банка, 
проводимое вместо несостоявшегося, вправе 
рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним 
решения, если: 

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания 
акционеров Банка, которое не состоялось по причине 
отсутствия кворума; 

2) на момент окончания регистрации для участия в нем 
зарегистрированы Акционеры (или их представители), 
владеющие в совокупности 40 (сорока) и более 
процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно 
голосующие Акционеры. 

В случае направления Акционерам бюллетеней для 
заочного голосования голоса представленные указанными 
бюллетенями и полученные Банком к моменту 
регистрации участников Общего собрания, учитываются 
при определении кворума и подведении итогов 
голосования. 

В случае отсутствия кворума при проведении 
Общего собрания акционеров Банка путем заочного 
голосования повторное Общее собрание акционеров не 
проводится. 

9.19. Акционер Банка имеет право участвовать в 
Общем собрании акционеров и голосовать по 
рассматриваемым вопросам лично или через своего 
представителя. 

Члены Правления Банка не имеют права выступать в 
качестве представителей Акционеров на Общем собрании 
акционеров Банка. 

Представитель Акционера действует на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Не требуется доверенность на участие в Общем 
собрании акционеров Банка и голосование по 
рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
или договором, право без доверенности действовать от 
имени Акционера или представлять его интересы. 

В случае заключения договора на доверительное 
управление акциями Акционера в качестве его 
представителя на Общем собрании Банка вправе 
выступать доверительный управляющий, если иное не 
оговорено договором между Акционером и 
доверительным управляющим. 

9.20. Порядок проведения Общего собрания 
акционеров определяется в соответствии с действующим 
законодательными актами Республики Казахстан, 
настоящим Уставом и иными документами Банка, 
регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо 
непосредственно решением Общего собрания акционеров 
Банка. 

До открытия Общего собрания акционеров Банка 
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сенімгерлікпен басқарушы арасындағы шартта басқаша 
айтылмаса, сенімгерлікпен басқарушы əрекет етуге 
құқылы.  

9.20. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу 
тəртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына, осы Жарғыға жəне Банктің ішкі қызметін 
реттейтін Банктің өзге де  құжаттарына сəйкес не Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысының тікелей 
шешімімен анықталады.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы ашылғанға 
дейін келген Акционер (оның өкілі) тіркеуден өтеді. 
Акционердің өкілі өзінің Банк Акционерлерінің жалпы 
жиналысына қатысуға жəне дауыс беруге өкілеттігін 
растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.  

Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды 
анықтау кезінде ескерілмейді жəне дауыс беруге 
қатысуға құқығы жоқ. 

Банк акционерлерін қатыстыра отырып өткізілетін 
Жалпы жиналысқаа шақырусыз өзге де тұлғалар қатыса 
алады. Осындай тұлғалардың Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Банк 
акционерлері Жалпы жиналысының шешімімен 
белгіленеді.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы кворум 
болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысы Акционер (оның 
өкілі) тіркелген, хабардар етілген жəне жиналысты ашу 
уақытына қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, 
жарияланған уақыттан бұрын ашылмайды.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы Жалпы 
жиналыстың Төрағасын (Төралқасын) жəне хатшысын 
сайлайды.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы дауыс беру 
нысанын - ашық немесе жасырын (бюллетеньь 
бойынша) болуын анықтайды. Акционерлердің жалпы 
жиналысының Төрағасын (Төралқасын) жəне 
хатшысын сайлау туралы мəселе бойынша дауыс беру 
кезінде əрбір Акционердің бір даусы болады, ал шешім 
қатысушылардың жай көпшілік даусымен 
қабылданады.  

Басқарма мүшелері, жиналысқа қатысып отырған 
Акционерлердің бəрі Басқармаға кірген жағдайды 
қоспағанда, Банк Акционерлерінің жалпы 
жиналысында төрағалық ете алмайды.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу 
барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған 
мəселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ 
ол бойынша дауыс беру тəсілін өзгерту туралы 
ұсынысты дауысқа салуға құқылы.  

Төрағаның, мұндай сөз сөйлеу Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысының регламентін 
бұзуға алып келетін немесе осы мəселе бойынша 
жарыссөз тоқтаған жағдайларды қоспағанда, күн 
тəртібіндегі мəселені талқылауға қатысуға құқығы бар 
тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауына құқығы 
жоқ.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы өз 
жұмысына үзіліс жасау туралы жəне жұмыс мерзімін 
ұзарту туралы, оның ішінде Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысының күн тəртібіндегі жекелеген 
мəселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы 
шешім қабылдауға құқылы.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы күн 

проводится регистрация прибывшего Акционеров (их 
представителей). Представитель Акционера должен 
предъявить доверенность, подтверждающую его 
полномочия на участие и голосование на Общем 
собрании акционеров Банка. 

Акционер (его представитель), не прошедший 
регистрацию, не учитывается при определении кворума и 
не вправе принимать участие в голосовании. 

На Общем собрании акционеров Банка, проводимого 
в очном порядке, могут присутствовать без приглашения 
иные лица. Право таких лиц выступать на Общем 
собрании акционеров Банка устанавливается решением 
Общего собрания акционеров Банка. 

Общее собрание акционеров Банка открывается в 
объявленное время при наличии кворума. Общее 
собрание акционеров Банка не может быть открыто ранее 
объявленного времени, за исключением случая, когда 
Акционеры (их представитель) уже зарегистрирован, 
уведомлен и не возражает против изменения времени 
открытия собрания. 

Общее собрание акционеров Банка проводит выборы 
Председателя (Президиума) и секретаря Общего 
собрания.  

Общее собрание акционеров Банка определяет 
форму голосования - открытое или тайное (по 
бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании 
Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания 
акционеров каждый Акционер имеет один голос, а 
решение принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих. 

Члены Правления не могут председательствовать на 
Общем собрании акционеров Банка, за исключением 
случаев, когда все присутствующие на собрании 
Акционеры входят в Правление. 

В ходе проведения Общего собрания акционеров 
Банка его Председатель вправе вынести на голосование 
предложение о прекращении прений по 
рассматриваемому вопросу, а также об изменении 
способа голосования по нему. 

Председатель не вправе препятствовать 
выступлениям лиц, имеющих право участвовать в 
обсуждении вопроса повестки дня, за исключением 
случаев, когда такие выступления ведут к нарушению 
регламента Общего собрания акционеров Банка или когда 
прения по данному вопросу прекращены. 

Общее собрание акционеров Банка вправе принять 
решение о перерыве в своей работе и о продлении срока 
работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных 
вопросов повестки дня Общего собрания акционеров 
Банка на следующий день. 

Общее собрание акционеров Банка может быть 
объявлено закрытым только после рассмотрения всех 
вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 

Секретарь Общего собрания акционеров Банка 
отвечает за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в протоколе Общего собрания акционеров. 

9.21. Решения Общего собрания акционеров Банка 
могут быть приняты путем проведения заочного 
голосования. Заочное голосование может применяться 
вместе с голосованием Акционеров, присутствующих на 
Общем собрании акционеров (смешанное голосование), 
либо без проведения заседания Общего собрания 
акционеров Банка. 
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тəртібіндегі барлық мəселе қаралғаннан жəне олар 
бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп 
жариялануы мүмкін.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 
хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының 
хаттамасында көрсетілген мəліметтердің толықтығы 
мен дұрыстығына жауап береді. 

9.21. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 
шешімі сырттай дауыс беру арқылы да қабылдануы 
мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы 
жиналысына қатысып отырған Акционердің дауыс 
беруімен бірге (аралас дауыс беру) не Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысының мəжілісін 
өткізбестен қолданылуы мүмкін.  

Сырттай дауыс беруді өткізген жағдайда бірыңғай 
нысандағы дауыс беруге арналған бюллетенььдер 
акционерлердің тізіміне кірген тұлғаларға жіберіледі 
(таратылады). 

Банктің дауыс беруге арналған бюллетенььді Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру 
нəтижесіне ықпал ету мақсатында жекелеген 
Акционерлерге іріктеп жіберуге құқығы жоқ.  

Дауыс беруге арналған бюллетеньь Акционерлердің 
тізіміне енгізілген тұлғаларға Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 45 (қырық 
бес) күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.  

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде 
мыналар болуы тиіс: 

1) Банк Басқармасының толық атауы жəне 
орналасқан жері; 

2) жиналысты шақыруға бастамашы туралы 
мəліметтер; 

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді 
ұсынудың ақырғы күні; 

4) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының 
мəжілісін өткізу күні не Акционерлердің жалпы 
жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру үшін 
дауыстарды санау күні; 

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тəртібі; 

6) егер Банк Акционерлері жалпы жиналысының күн 
тəртібінде Банктің Директорлар Кеңесі мүшелерін 
сайлау туралы мəселе болса, сайлауға ұсынылған 
кандидаттардың аттары; 

7) дауыс берілетін мəселелердің тұжырымдамасы; 
8) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы күн 

тəртібінің əрбір мəселесі бойынша "иə", "жоқ", "қалыс 
қаламын" деген сөздермен жазылған дауыс беру 
нұсқалары; 

9) күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша дауыс беру 
(бюллетень толтыру) тəртібіне түсіндірме. 

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне 
арналған бюллетеньге оның басшысы қол қоюы жəне 
заңды тұлғаның мөрімен расталуы тиіс.  

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер 
басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды 
тұлғаның мөрі қойылмаған бюллетень жарамсыз деп 
есептеледі.  

Дауыстарды есептеу кезінде Акционердің 
бюллетеньде анықталған дауыс беру тəртібін сақтаған 
жəне дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біріне ғана 
белгі қойылған сұрақтар бойынша дауысы есептеледі.  

Егер Банк акционерлері Жалпы жиналысының күн 

При проведении заочного голосования бюллетени 
для голосования единой формы рассылаются (раздаются) 
лицам, которые включены в список Акционеров.  

Банк не вправе избирательно направлять отдельным 
Акционерам бюллетени для голосования с целью 
оказания влияния на результаты голосования на Общем 
собрании акционеров Банка.  

Бюллетень для голосования должен быть направлен 
лицам, включенным в список Акционеров, не позднее чем 
за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания 
Общего собрания акционеров Банка.  

Бюллетень для заочного голосования должен 
содержать: 

 
1) полное наименование и место нахождения 

Правления Банка; 
 
2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
 
3) окончательную дату представления бюллетеней для 

заочного голосования; 
 
4) дату проведения заседания Общего собрания 

акционеров Банка либо дату подсчета голосов для 
заочного голосования без проведения заседания Общего 
собрания акционеров; 

 
5) повестку дня Общего собрания акционеров; 
 
6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если 

повестка дня Общего собрания акционеров Банка 
содержит вопросы об избрании членов Совета директоров 
Банка; 

 
7) формулировку вопросов, по которым производится 

голосование; 
 
8) варианты голосования по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров Банка, 
выраженные словами «за», «против», «воздержался»; 

 
9) разъяснение порядка голосования (заполнения 

бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня. 
Бюллетень для заочного голосования акционера-

юридического лица  должен быть подписан его 
руководителем и заверен печатью юридического лица. 

Бюллетень без подписи акционера – физического 
лица либо руководителя акционера - юридического лица, 
а также без печати юридического лица считается 
недействительным. 

При подсчете  голосов учитываются голоса по тем 
вопросам, по которым Акционером соблюден порядок 
голосования, определенный в бюллетене, и проставлен 
только один из возможных вариантов голосования. 

Если повестка дня Общего собрания акционеров 
Банка содержит вопросы об избрании членов Совета 
директоров Банка, бюллетень для заочного голосования 
должен содержать поля для указания количества голосов, 
поданных за отдельных кандидатов. 

Если Акционер, ранее направивший бюллетень для 
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тəртібінде Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерін 
сайлау туралы мəселе болса, сырттай дауыс беруге 
арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға 
берілген дауыстар санын көрсету үшін ашық жер болуы 
тиіс.  

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді 
ертерек жіберген Акционер аралас дауыс беру 
пайдаланылатын Банк Акционерлерінің жалпы 
жиналысына қатысуға жəне дауыс беруге келген 
жағдайда, оның бюллетені Акционерлердің жалпы 
жиналысының кворумын анықтау жəне күн тəртібіндегі 
мəселелер бойынша дауыстарды санау кезінде 
есептелмейді.  

9.22. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында 
дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда "бір 
акция - бір дауыс" принципімен жүзеге асырылады: 

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде 
көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін 
акциялар бойынша дауыстардың жоғарғы санын 
шектеу; 

2) Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау 
кезінде кумулятивті дауыс беру; 

3) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс 
беру құқығы бар əрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы 
жиналысын өткізудің рəсімдік мəселелері бойынша бір 
дауыстан беру. 

9.23. Кумулятивті дауыс беру кезінде акция 
бойынша ұсынылатын дауысты Акционер Директорлар 
кеңесінің мүшесіне бір кандидатқа толықтай беруі 
немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне бірнеше 
кандидаттар арасында бөлуі мүмкін. Көп дауыс 
берілген кандидаттар Директорлар Кеңесіне 
сайланғандар деп танылады.  

Егер Банк акционерлерінің қатысуымен өткізілген 
Жалпы жиналыста дауыс беру жасырын дауыс беру 
арқылы өткізілсе, осылайша дауыс беруге арналған 
бюллетеньдер (бұдан əрі - қатысып жасырын дауыс 
беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын 
тəсілмен өткізілетін əрбір жекелеген мəселе бойынша 
жасалуы тиіс. Мұндайда қатысып жасырын дауыс 
беруге арналған бюллетеньде мыналар болуы тиіс: 

1) жиналыстың күн тəртібіндегі мəселенің 
тұжырымдамасы жəне оның реттік нөмірі; 

2) сұрақ бойынша "иə", "жоқ", "қалыс қаламын" 
деген сөздермен жазылған дауыс беру нұсқалары 
немесе Банк органына əрбір кандидат бойынша дауыс 
беру нұсқалары; 

3) Акционерге тиесілі дауыстар саны. 
Қатысып жасырын дауыс беруге арналған 

бюллетеньге Акционердің өзі қол қоюға тілек білдірген, 
оның ішінде Банкке өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заң актілеріне сəйкес 
сатып алу туралы талап қою мақсатында тілек білдірген 
жағдайларды қоспағанда Акционер қол қоймайды.  

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған 
бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде 
дауыс беруші бюллетеньде анықталған дауыс беру 
тəртібін сақтаған жəне дауыс берудің ықтимал 
нұсқаларының бірі қойылған мəселелер бойынша дауыс 
есептеледі.  

9.24. Дауыс беру қорытындысы бойынша Банктің 
Есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары 
туралы хаттама жасап, қол қояды.  

заочного голосования, прибыл для участия и голосования 
на Общем собрании акционеров Банка, на котором 
используется смешанное голосование, его бюллетень не 
учитывается при определении кворума Общего собрания 
акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки 
дня. 

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров 
Банка осуществляется по принципу «одна акция - один 
голос», за исключением следующих случаев: 

1) ограничения максимального количества голосов по 
акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан; 

2) кумулятивного голосования при избрании членов 
Совета директоров Банка; 

3) предоставления каждому лицу, имеющему право 
голосовать на Общем собрании акционеров Банка, по 
одному голосу по процедурным вопросам проведения 
Общего собрания акционеров. 

9.23. При кумулятивном голосовании 
предоставляемые по акции голоса могут быть отданы 
Акционером полностью за одного кандидата в члены 
Совета директоров или распределены им между 
несколькими кандидатами в члены Совета директоров. 
Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, 
за которых было отдано наибольшее количество голосов. 

В случае, если голосование на Общем собрании 
акционеров Банка, проводимом в очном порядке, 
производится тайным способом, бюллетени для такого 
голосования (далее - бюллетени для очного тайного 
голосования) должны быть составлены по каждому 
отдельному вопросу, по которому голосование 
производится тайным способом. При этом бюллетень для 
очного тайного голосования должен содержать: 

1) формулировку  вопроса или его порядковый номер  
в  повестке  дня  собрания; 

2) варианты голосования по вопросу, выраженные 
словами  «за», «против»,  «воздержался»,  или  варианты 
голосования  по  каждому  кандидату  в  органы  Банка; 

3) количество  голосов,  принадлежащих  Акционеру. 
 
Бюллетень для очного тайного голосования не 

подписывается Акционером, за исключением случая, 
когда Акционер сам изъявил желание подписать 
бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку 
требования о выкупе принадлежащих ему акций в 
соответствии с действующими законодательными актами 
Республики Казахстан. 

При  подсчете  голосов  по  бюллетеням  для  очного 
тайного голосования учитываются голоса по тем 
вопросам,  по которым  голосующим  соблюден  порядок 
голосования, определенный  в бюллетене, и проставлен 
только  один  из  возможных  вариантов  голосования. 

9.24. По итогам голосования Счетная комиссия 
Банка составляет и подписывает протокол об итогах 
голосования. 

При наличии у Акционера особого мнения по 
вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия 
Банка обязана внести в протокол соответствующую 
запись. 

После составления и подписания протокола об 
итогах    голосования     заполненные      бюллетени  
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Акционердің дауыс беруге қойылған мəселе 
бойынша айрықша пікірі болған жағдайда Банктің 
Есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге 
міндетті.  

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасалып, 
қол қойылғаннан кейін солардың негізінде хаттама 
жасалған қатысып жасырын жəне сырттай дауыс беруге 
арналған толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде 
жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен 
бірге тігіліп, Банктің мұрағатына сақтауға 
тапсырылады. 

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама Банк 
Акционерлері жалпы жиналысының хаттамасына 
қосылады.  

Дауыс беру қорытындысы соның барысында дауыс 
берілген Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында 
жарияланады.  

Банк Акционерлері жалпы жиналысының дауыс 
беру қорытындысы Акционерлердің жалпы жиналысы 
жабылғаннан кейін 10 (он) күн ішінде бұқаралық 
ақпарат құралында жариялау немесе əрбір Акционерге 
жазбаша хабарлама жіберу арқылы Акционерлерге 
жіберіледі.  

9.25. Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде жасалуы жəне қол қойылуы тиіс.  

Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
хаттамасында мыналар көрсетіледі: 

1) Банк Басқармасының толық атауы жəне 
орналасқан жері; 

2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, 
уақыты мен орны; 

3) Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған 
Банктің дауыс беретін акцияларының саны туралы 
мəліметтер; 

4) Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
кворумы; 

5) Банк Акционерлері жалпы жиналысының күн 
тəртібі; 

6) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс 
беру тəртібі; 

7) Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
Төрағасы (Төралқасы) жəне хатшысы; 

8) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына 
қатысушы тұлғалардың сөздері; 

9) Банк Акционерлері жалпы жиналысының күн 
тəртібіндегі дауыс беруге қойылған əрбір мəселе 
бойынша Акционерлер дауыстарының жалпы саны; 

10) дауыс беруге қойылған мəселелер, олар бойынша 
дауыс беру қорытындылары; 

11) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы 
қабылдаған шешімдер. 

Банктің Директорлар Кеңесін сайлау туралы 
мəселені Акционердің жалпы жиналысында қараған 
жағдайда Акционердің жалпы жиналысы хаттамасында 
қай акционердің өкілі Директорлар Кеңесінің таңдалған 
мүшесі болып табылады жəне (немесе) Директорлар 
Кеңесінің сайланған мүшесінен кім тəуелсін директор 
болып табылатыны көрсетіледі.  

9.26. Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
хаттамасына: 

1) Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
Төрағасы (Төралқа мүшелері) мен хатшысы; 

для   очного  тайного  и  заочного  голосования,  на 
основании   которых   был   составлен   протокол   (в   том 
числе и бюллетени, признанные недействительными), 
прошиваются   вместе  с  протоколом  и  сдаются   на 
хранение в архив Банка. 

Протокол об итогах голосования подлежит 
приобщению к протоколу Общего собрания акционеров 
Банка. 

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании 
акционеров Банка, в ходе которого проводилось 
голосование.  

Итоги голосования Общего собрания акционеров 
Банка или результаты заочного голосования доводятся до 
сведения Акционеров путем опубликования их в 
средствах массовой информации или направления 
письменного уведомления каждому Акционеру в течение 
10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания 
акционеров. 

9.25. Протокол Общего собрания акционеров Банка 
должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) 
рабочих дней после закрытия собрания. 

В протоколе Общего собрания акционеров Банка 
указываются: 

1) полное наименование и место нахождения 
Правления Банка; 

2) дата, время и место проведения Общего собрания 
акционеров; 

3) сведения о количестве голосующих акций Банка, 
представленных на Общем собрании акционеров; 

4) кворум Общего собрания акционеров Банка; 
5) повестка дня Общего собрания акционеров Банка; 
6) порядок голосования на Общем собрании 

акционеров Банка; 
7) Председатель (Президиум) и секретарь Общего 

собрания акционеров Банка; 
8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании 

акционеров Банка; 
9) общее количество голосов Акционеров по каждому 

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
Банка, поставленному на голосование; 

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним; 

11) решения, принятые Общим собранием 
акционеров Банка. 

В случае       рассмотрения      на      Общем  
собрании акционеров вопроса об избрании Совета 
директоров Банка (избрании нового члена Совета 
директоров)    в     протоколе Общего собрания 
акционеров указывается, представителем какого 
акционера    является   выбранный член Совета 
директоров и    (или)   кто   из    избранных   членов 
Совета   директоров   является   независимым 
директором.

9.26. Протокол Общего собрания акционеров Банка 
подлежит подписанию: 

1) Председателем (членами Президиума) и 
секретарем Общего собрания акционеров Банка; 

2) членами Счетной комиссии; 
3) Акционерами, владеющими десятью и более 

процентами голосующих акций Банка и участвовавшими 
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2) Есептеу комиссиясының мүшелері; 
3) Банктің дауыс беруші акцияларының он жəне 

одан артық процентіне ие, Банк Акционерлерінің 
жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қояды. 

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы 
мүмкін болмаған жағдайда, хаттамаға өзіне берілген 
сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.  

Осы тармақта көрсетілген қандай да бір тұлға 
хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда 
хаттамаға қосылуға жататын хаттамаға қол қоюдан  бас 
тарту себептері бар жазбаша түсініктемені ұсына 
отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.  

9.27. Банк акционерлері Жалпы жиналысының 
хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы 
хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу жəне дауыс беру 
құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ 
хаттамаға қол қоюмен жəне хаттамаға қол қоюдан бас 
тарту себептерінің жазбаша түсініктемесімен бірге 
тігіледі. Көрсетілген құжаттарды Банктің Басқармасы 
сақтауы жəне Акционерге кез келген уақытта танысуға 
ұсынуы тиіс. Акционердің талабы бойынша оған Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасының 
көшірмесі беріледі.  

 
10-бап. БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 

 
10.1. Директорлар Кеңесі – Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңын жəне осы Жарғымен Банк Акционерлері жалпы 
жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған 
мəселелерді шешуді қоспағанда Акционердік жалпы 
жиналысымен бекітілген, Банктің Директорлар Кеңесі 
туралы ереже негізінде іс əрекет жасап, Банк қызметіне 
жалпы басшылық жасайтын Банктің органы.  

10.2. Банктің Директорлар Кеңесінің айрықша 
құзыретіне мынадай мəселелер жатады: 

1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
2) Банк Акционерлерінің жылдық жəне кезектен 

тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 

3) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала 
бекіту; 

4) Банктің облигациялар жəне туынды бағалы 
қағаздар шығару шартын анықтау; 

5) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік 
мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін 
сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтату; 

6) Банк Басқармасының Төрағасына жəне 
мүшелеріне қызметтік (дербес) жалақы мөлшерін, 
еңбекақы төлеу жəне сыйлықақы беру шартын анықтау; 

7) ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, еңбекақы 
төлеу мөлшері мен шарттарын жəне ішкі аудит қызметі 
қызметкерлеріне сыйлықақы беруді анықтау; 

8) ішкі аудит қызметінің шаттық санын айқындау 
жəне ішкі аудит қызметінің басшысы мен 
қызметкерлерін тағайындау; 

9) аудиторлық ұйымды алдын ала айқындау, 
бағалаушының жəне аудиторлық ұйымның қызметіне 
ақы төлеу мөлшерін анықтау; 

10) Банктің резервтік капиталын пайдалану 
тəртібін анықтау; 

11) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру 

в Общем собрании акционеров Банка. 
В случае невозможности подписания протокола 

лицом, обязанным его подписывать, протокол 
подписывается его представителем на основании 
выданной ему доверенности. 

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в 
настоящем   пункте, с содержанием    протокола    данное 
лицо вправе отказаться от его    подписания, предоставив 
письменное объяснение причины отказа, которое 
подлежит   приобщению    к    протоколу. 

9.27. Протокол Общего собрания акционеров Банка 
сшивается    вместе   с   протоколом  об итогах 
голосования, доверенностями на право участия и 
голосования  на   Общем  собрании,  а   также  
подписания протокола и письменными объяснениями 
причин отказа от подписания протокола. Указанные 
документы должны храниться Правлением Банка и 
предоставляться  для ознакомления Акционеру в любое 
время. По  требованию  Акционера  ему   выдается  
копия протокола Общего собрания акционеров Банка. 

 
 

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА 
 

10.1. Совет директоров - орган Банка, 
осуществляющий общее руководство деятельностью 
Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Банка, 
действующий на основании Положения о Совете 
директоров Банка, утверждаемым Общим собранием 
акционеров. 

10.2. К исключительной компетенции Совета 
директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений 
деятельности Банка; 

2) принятие решения о созыве годового и 
внеочередного Общего собраний акционеров Банка; 

3) предварительное утверждение годовой 
финансовой отчетности Банка; 

4) определение условий выпуска облигаций и 
производных ценных бумаг Банка;  

5) определение количественного состава, срока 
полномочий Правления, избрание его членов, за 
исключением Председателя Правления, а также 
досрочное прекращение их полномочий; 

6) определение размеров должностных 
(индивидуальных) окладов, условий оплаты труда и 
премирования Председателя и членов Правления Банка; 

7) определение порядка работы службы внутреннего 
аудита, размера и условий оплаты труда, и премирования 
работников службы внутреннего аудита; 

8) определение штатной численности службы 
внутреннего аудита и назначение руководителя и 
работников службы внутреннего аудита; 

9) определение размера оплаты услуг аудиторской 
организации, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, являющегося предметом крупной 
сделки; 

10) определение порядка использования резервного 
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жəне жабу туралы шешім қабылдау; 
12) басқа заңды түлғалардың он жəне одан астам 

пайыз акцияларын (жарғылық капиталына қатысу 
үлесі) Банк сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-
ақ, олардың қызметтер мəселесі бойынша шешім 
қабылдау;  

13) Банк міндеттемелерін өзінің меншік 
капиталының 10 (он) жəне одан астам процентін 
құрайтын шамаға ұлғайту; 

14) алдыңғы тіркеуші шартты бұзған жағдайда 
Банктің тіркеушісін таңдау; 

15) Банк жəне оның қызметі туралы қызметтік, 
коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын ақпаратты айқындау; 

16) ірі мəмілелер жасау жəне Банк жасауға мүдделі 
болған мəмілелер туралы шешім қабылдау; 

17) Банктің кредиторлар комитетін құру 
(қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;  

18) Банктің ішкі аудит қызметін құру 
(қалыптастыру) туралы шешім қабылдау; 

19) Банктің бухгалтерлік есеп саясатын анықтау; 
20) Банктің қаржы-шаруашылық қызметінің орта 

мерзімді жоспарын жəне оның Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
жəне мерзімде орындауы туралы есепті бекіту; 

21) Банктің жалпы операциялар жүргізу талаптары 
туралы ережесін бекіту; 

22) Банктің ішкі кредит саясаты туралы ережесін 
бекіту; 
  23) Банктің кредиттік комитеті туралы ережені 
жəне оның құрамын бекіту;  

24) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы 
ережесін бекіту; 

25) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды 
(Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы 
орган қабылдаған құжаттарды қоспағанда), соның 
ішінде, аукциондардың  өткізу шартын жəне тəртібін 
белгілейтін ішкі құжаттарды жəне Банктің бағалы 
қағаздар тілхаттарын бекіту; 

 26) Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заң актілерінде жəне осы Жарғыда көзделген Банк 
акционерлері Жалпы жиналысының айрықша 
құзыретіне жатпайтын өзге де мəселелер. 

Банктің Директорлар кеңесінің айрықша 
құзыретіне жатқызылған мəселелер Банк 
Басқармасының шешуі үшін берілмейді.  

Банктің Директорлар кеңесінің осы Жарғыға 
сəйкес Банк Басқармасының айрықша құзыретіне 
жатқызылған мəселелер бойынша шешім қабылдауға, 
сондай-ақ Банк Акционерлері жалпы жиналысының 
шешімдеріне қайшы келетін шешім қабылдауына 
құқығы жоқ. 

10.3. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін 
Акционерлердің жалпы жиналысы қызметке сайлайды 
жəне Банктің Директорлар кеңесінің бұрын сайланған 
мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған 
жағдайда Жалпы жиналыс қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау уəкілетті орган 
келісімімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында жəне осы Жарғыда көзделген тəртіппен 
қайта сайлайды.  

Директорлар кеңесінің мүшесі болып: 
1) Акционерлердің; 

капитала Банка; 
11) принятие решений о создании и закрытии 

филиалов и представительств Банка; 
12) принятие решения о приобретении Банком 

десяти и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) других юридических лиц, а также 
принятие решений по вопросам их деятельности; 

13) увеличение обязательств Банка на величину, 
составляющую 10 (десять) и более процентов размера его 
собственного капитала; 

14) выбор регистратора Банка в случае расторжения 
договора с прежним регистратором Банка; 

15) определение информации о Банке или его 
деятельности, составляющей служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну; 

16) принятие решения о заключении крупных сделок 
и сделок, в совершении которых Банком имеется 
заинтересованность; 

17) принятие решений о создании (формировании) 
комитета кредиторов Банка; 

18) принятие решений о создании (формировании) 
службы внутреннего аудита Банка; 

19) определение политики бухгалтерского учета 
Банка; 

20) утверждение среднесрочного плана финансово-
хозяйственной деятельности Банка и отчета о его 
исполнении в порядке и сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан; 

21) утверждение Правил об общих условиях 
проведения операций Банка; 

22) утверждение Правил о внутренней кредитной 
политике Банка; 

23) утверждение Положения о кредитном комитете 
Банка и его состава; 

24) утверждение Положений о филиалах и 
представительствах Банка; 

25) утверждение документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Банка (за исключением 
документов, принимаемых Правлением в целях 
организации деятельности Банка), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг 
Банка; 

26) иные вопросы, предусмотренные действующими 
законодательными актами Республики Казахстан и 
настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Банка. 

Вопросы, отнесенные к исключительной 
компетенции Совета директоров Банка, не могут быть 
переданы для решения Правлению Банка. 

Совет директоров Банка не вправе принимать 
решения по вопросам, которые в соответствии с 
настоящим Уставом отнесены к исключительной 
компетенции Правления Банка, а также принимать 
решения, противоречащие решениям Общего собрания 
акционеров Банка. 

10.3. Члены Совета директоров Банка избираются на 
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2) Акционерлер мүдделерінің өкілдері ретінде 
Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсыныс 
ретінде берілген) тұлғалардың;  

3) басқа тұлғалардың (осы Жарғының 10.4-
тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) 
арасынан тек жеке тұлға сайлануы мүмкін. 

10.4. Сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі болып Банк Акционері болып табылмайтын 
жəне Акционерлер мүдделерінің өкілі ретінде 
Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыныс 
ретінде берілмеген) жеке тұлға сайлануы мүмкін. 
Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі 
құрамының 50% (елу пайыз) аспауы тиіс.  

10.5. Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланатын тұлғаға Қазақстан Республикасының банк 
заңдарында белгіленген талаптар қойылады: 

 10.6. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері 
кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады. Акционер 
оған тиесілі акциялар бойынша дауысын бір кандидат 
үшін толығымен беруге немесе оларды Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне бірнеше кандидаттар арасында 
бөлуге құқылы. Дауыстың ең көп санын жинаған 
кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп 
есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелеріне екі 
жəне одан астам кандидаттар тең дауыс санын жинаса, 
осы кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру 
жүргізіледі.  

Басқарма мүшелері, оның Төрағасынан басқасы, 
Банктің Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Банк 
Басқармасының Төрағасы Директорлар Кеңесінің 
Төрағасы болып сайлана алмайды.  

Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 
(үш) адамнан кем болмауы тиіс. Банктің Директорлар 
кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштер бір саны 
тəуелсіз директорлар болуы міндетті.  

10.7. Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланған тұлғалар, егер басқасы Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделмесе, шектеусіз 
рет қайта сайлануы мүмкін.  

Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін 
Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді.  

Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 
Банктің жаңа Директорлар кеңесін сайлау жүріп жатқан 
Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу сəтіне 
аяқталады.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің 
Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген 
мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатуға 
құқылы.  

Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 
бастамасы бойынша өкілеттіктерін мерзімнен бұрын 
тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру 
негізінде жүзеге асырылады.  

Банктің Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің 
өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген 
хабарландыруды алған сəттен бастап тоқтатылады.  

Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі 
мерзімнен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар 
кеңесінің жаңа мүшесі Банк Акционерлерінің жалпы 
жиналысына ұсынылған дауыс беретін акциялардың 
жалпы санының жай көпшілік дауысымен сайланады, 
мұндайда Банктің Директорлар кеңесінің осындай 
мүшелерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесі 

должность Общим собранием акционеров и 
переизбираются Общим собранием акционеров в случае 
досрочного прекращения полномочий ранее избранных 
членов Совета директоров Банка, с последующим 
согласованием их кандидатур с уполномоченным органом 
по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Республики Казахстан 
и настоящим Уставом. 

Членом Совета директоров может быть избрано только 
физическое лицо, из числа:  

1) Акционеров; 
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию 

в Совет директоров в качестве представителей интересов 
Акционера; 

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного 
пунктом 10.4. настоящего Устава). 

10.4. Членом Совета директоров Банка может быть 
также избрано физическое лицо, не являющееся 
Акционером Банка и не предложенное (не 
рекомендованное) к избранию в Совет директоров в 
качестве представителя интересов Акционера. 
Количество таких лиц не может превышать 50% 
(пятьдесят процентов) состава Совета директоров. 

10.5. К лицу, избираемому в состав Совета 
директоров Банка, предъявляются требования, 
установленные законодательством Республики Казахстан.  

10.6. Выборы членов Совета директоров Банка 
осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер 
вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям 
полностью за одного кандидата или распределить их 
между несколькими кандидатами в члены Совета 
Директоров. Избранными в Совет директоров считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если 
два и более кандидата в члены Совета директоров 
набрали равное число голосов, в отношении этих 
кандидатов проводится дополнительное голосование.  

Члены Правления, кроме его Председателя, не могут 
быть избраны в Совет директоров Банка. Председатель 
Правления Банка не может быть избран Председателем 
Совета директоров. 

Число членов Совета директоров Банка должно 
составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной 
трети числа членов Совета директоров Банка должны 
быть независимыми директорами. 

10.7. Лица, избранные в состав Совета Директоров 
Банка, могут переизбираться неограниченное число раз, 
если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан. 

Срок полномочий Совета директоров Банка 
устанавливается Общим собранием акционеров Банка.  

Срок полномочий Совета директоров Банка истекает 
на момент проведения Общего собрания акционеров 
Банка, на котором проходит избрание нового Совета 
директоров Банка. 

Общее собрание акционеров Банка вправе досрочно 
прекратить полномочия всех или отдельных членов 
Совета директоров Банка. 

Досрочное прекращение полномочий члена Совета 
директоров Банка по его инициативе осуществляется на 
основании письменного уведомления Совета директоров. 

Полномочия такого члена Совета директоров Банка 
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өкілеттіктерінің мерзімі жалпы алғанда аяқталуымен 
бір мезгілде аяқталады.  

10.8. Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы 
оның мүшелерінің санынан Директорлар кеңесі 
мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен 
дауыс берудің ашық тəсілімен сайланады.  

Банктің Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген 
уақытта қайта сайлауға құқылы.  

Төраға Банктің Директорлар кеңесінің жұмысын 
ұйымдастырады, оның ішінде:  

1) Директорлар кеңесінің мəжілістерін шақырады; 
2) өткізілу белгіленген Директорлар кеңесі 

мəжілісінің күн тəртібін бекітеді; 
3) Директорлар кеңесінің мəжілістерінде 

төрағалық етеді; 
4) Директорлар кеңесінің мəжілістерінде 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен хаттаманың 
жүргізілуін ұйымдастырады. 

Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған 
жағдайда оның функцияларын Банктің Директорлар 
кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі 
мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.  

10.9. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 
міндетіне мыналар жатады:  

1) Банк мүддесіне сай өзінің лауазымдық 
өкілеттіктерін адал жүзеге асыру; 

2) Банктің Директорлар кеңесін мəміле тарапы 
Банк болып табылатын немесе болуға ниеттенген 
мəміледен туындайтын кез келген қаржылық пайда 
туралы дереу хабардар ету (хабарлау, хабарлама 
жіберу). Бұл Банк мүдделерінің кез келген 
қайшылығына жəне қолданылып жүрген немесе 
болатын мəмілелерге қатысты осындай тұлғаға да 
қатысты.  

Банктің Директорлар кеңесінің жүктелген 
міндеттерді бұзатын мүшелері Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
жауап береді. 

Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің 
Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген 
мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатуға 
құқылы.  

Лауазымнан босату мұндай бұзулармен Банкке 
келтірілген шығындарды өтеу міндеттерінен 
босатпайды.  

10.10. Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісі 
оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы 
бойынша не: 

1) Банктің Директорлар кеңесінің кез келген 
мүшесінің; 

2) Банктің ішкі аудит қызметінің; 
3) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 

ұйымның; 
4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы 

мүмкін.  
Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісін шақыру 

туралы талап Банктің Директорлар кеңесі мəжілісінің 
болжамды күн тəртібін қамтитын тиісті жазбаша 
хабарламаны оның Төрағасына жіберу арқылы 
қойылады.  

Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы мəжілісті 
шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы 

прекращаются с момента получения  указанного 
уведомления Советом директоров. 

В случае досрочного прекращения полномочий 
члена Совета директоров Банка избрание нового члена 
Совета директоров осуществляется кумулятивным 
голосованием, представленных на Общем собрании 
акционеров Банка, при этом полномочия данных членов 
Совета директоров Банка истекают одновременно с 
истечением срока полномочий Совета директоров в 
целом. 

10.8. Председатель Совета директоров Банка 
избирается из числа его членов большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров открытым 
способом голосования. 

Совет Директоров Банка вправе в любое время 
переизбрать Председателя.  

Председатель организует работу Совета директоров 
Банка, в том числе: 

1) созывает заседания Совета директоров; 
2) утверждает повестку дня назначенного к 

проведению заседания Совета директоров; 
3) председательствует на заседаниях Совета 

директоров; 
4) организует на заседаниях Совета директоров 

ведение протокола в порядке, установленном 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

В случае отсутствия Председателя Совета 
директоров Банка его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров по решению Совета 
директоров Банка. 

10.9. В обязанности членов Совета директоров Банка 
входят: 

1) добросовестное осуществление своих должностных 
полномочий в интересах Банка; 

2) незамедлительно извещать (сообщать, уведомлять) 
Совет директоров Банка о любых финансовых выгодах 
для них, исходящих из сделок, стороной которых 
является или намеревается быть Банк. Настоящее также 
относится к любому конфликту интересов Банка и такого 
лица в отношении к существующим или потенциальным 
сделкам.  

Члены Совета директоров Банка, нарушающие 
возложенные на них обязанности, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Общее собрание акционеров вправе досрочно 
прекратить полномочия всех или отдельных членов 
Совета Директоров Банка. 

Освобождение от должности не снимает обязанности 
по возмещению вреда, причиненного такими 
нарушениями. 

10.10. Заседание Совета Директоров Банка может 
быть созвано по инициативе его Председателя или 
Правления либо по требованию: 

1) любого члена Совета директоров Банка; 
2) службы внутреннего аудита Банка; 
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Банка; 
4) крупного акционера. 
Требование о созыве заседания Совета директоров 

Банка предъявляется его Председателю путем 
направления соответствующего письменного сообщения, 
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көрсетілген талаппен Банктің Директорлар кеңесінің 
мəжілісін шақыруға міндетті Банк Басқармасына 
хабарласуға құқылы.  

Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісін оның 
Төрағасы немесе Банк Басқармасы шақыру туралы 
талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күннен 
кешіктірмей шақыруға тиіс.  

Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісін өткізу 
туралы жазбаша хабарландырулар мəжіліс күн 
тəртібінің мəселелері бойынша материалдармен қоса 
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне мəжілісті 
өткізу күніне дейін кемінде 7 (жет) күн бұрын жіберілуі 
тиіс.  

Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісін өткізу 
туралы хабарландыру мəжілісті өткізу күні, уақыты 
жəне орны туралы мəліметтерді, сондай-ақ оның күн 
тəртібін қамтуы тиіс.  

Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Банк 
Басқармасын оның Банктің Директорлар кеңесінің 
мəжілісіне қатыса алмайтындығы туралы алдын ала 
хабарлауға міндетті.  

Директорлар кеңесінің мəжілісі осындай талап 
қойған тұлғаның міндетті қатысуымен өткізіледі. 

10.11. Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісі егер 
оған Банктің Директорлар кеңесінің сайланған 
мүшелері санының жартысынан кем емес қатысса, 
заңды болады.  

Егер Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 
жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға жету 
үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Банктің Директорлар 
кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Банк 
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 
шақыруға міндетті. Банктің Директорлар кеңесінің 
қалған мүшелері тек Банк Акционерлерінің мұндай 
кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешімді 
қабылдауға құқылы.  

10.12. Банктің Директорлар кеңесінің əрбір мүшесі 
бір дауысқа ие. Банктің Директорлар кеңесінің бір 
мүшесінің дауысын Банктің Директорлар кеңесінің 
басқа мүшесіне тапсыруға тыйым салынады.  

Банктің Директорлар кеңесінің шешімдері 
мəжіліске қатысып отырған Директорлар кеңесі 
мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. 
Дауыстар тең болғанда Банктің Директорлар кеңесі 
Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің 
мəжілісінде төрағалық ететін адамның дауысы шешуші 
болып табылады.  

Банктің Директорлар кеңесі тек Банктің 
Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің 
жабық мəжілісін өткізу туралы шешімді қабылдауға 
құқылы.  

Банктің Директорлар кеңесінің мəжілісіне 
шығарылған мəселелер бойынша шешім сырттай дауыс 
беру арқылы қабылдануы мүмкін.  

Белгіленген  мерзімде алынған бюллетеньдерде 
кворум болған жағдайда сырттай дауыс беру арқылы 
шешім қабылданған болып танылады. 

Банктің Директорлар кеңесінің сырттай 
мəжілісінің шешімі хаттама нысанында жазбаша түрде 
ресімделуі жəне оған Директорлар кеңесінің төрағасы 
мен хатшысы қол қоюлары тиіс.  

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) 
күн ішінде, осы шешімнің қабылдануына негіз болған 

содержащего предлагаемую повестку дня заседания 
Совета директоров Банка. 

В случае отказа Председателя Совета директоров 
Банка в созыве заседания инициатор вправе обратиться с 
указанным требованием в Правление Банка, которое 
обязано созвать заседание Совета Директоров Банка. 

Заседание Совета Директоров Банка должно быть 
созвано его Председателем или Правлением Банка не 
позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования 
о созыве.  

Письменные уведомления о проведении заседания 
Совета директоров Банка с приложением материалов по 
вопросам повестки дня заседания должны быть 
направлены членам Совета директоров Банка не позднее 
чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания. 

Уведомление о проведении заседания Совета 
директоров Банка должно содержать сведения о дате, 
времени и месте проведения заседания, а также его 
повестку дня. 

Член Совета директоров Банка обязан заранее 
уведомить Правление Банка о невозможности его участия 
в заседании Совета директоров Банка. 

Заседание Совета директоров проводится с 
обязательным приглашением лица, предъявившего 
указанное требование. 

10.11. Заседание Совета директоров Банка 
правомочны, если на них присутствует не менее 
половины от числа избранных членов Совета директоров 
Банка.  

В случае, если общее количество членов Совета 
директоров Банка недостаточно для достижения кворума, 
определенного настоящим Уставом, Совет директоров 
Банка обязан созвать внеочередное Общее собрание 
акционеров Банка для избрания новых членов Совета 
директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров 
Банка вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

10.12. Каждый член Совета директоров Банка имеет 
один голос. Передача голосов одним членом Совета 
директоров Банка другому члену Совета директоров 
Банка запрещается. 

Решения Совета директоров Банка принимаются 
простым большинством голосов членов Совета 
директоров, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос Председателя Совета директоров 
Банка или лица, председательствующего на заседании 
Совета директоров, является решающим. 

Совет директоров Банка вправе принять решение о 
проведении своего закрытого заседания, в котором могут 
принимать участие только члены Совета директоров 
Банка.  

Решение по вопросам, вынесенным на заседание 
Совета Директоров Банка, может быть принято заочным 
голосованием.  

Решение посредством заочного голосования 
признается принятым при наличии кворума в полученных 
в установленный срок бюллетенях. 

Решение заочного заседания Совета Директоров 
должно быть оформлено в письменном виде и подписано 
секретарем и председателем Совета директоров. 

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления 
решения оно должно быть направлено членам Совета 
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бюллетеньдердің Директорлар кеңесінің хатшысы 
куəландырған көшірмелерімен бірге Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. 

10.13. Банктің Директорлар кеңесінің қатыса 
отырып өткізілген мəжілісінде қабылданған шешімдер 
хаттамамен ресімделеді жəне оны Банктің Директорлар 
кеңесінің хатшысы мəжілісті өткізу күнінен бастап 3 
(үш) күн ішінде жасап, оған мəжіліске төрағалық еткен 
адам қол қоюы тиіс жəне ол: 

1) Банктің толық атауын жəне орналасқан жерін; 
2) мəжілісті өткізу күнін, уақытын жəне орнын; 
3) мəжіліске қатысқан адамдар туралы 

мəліметтерді; 
4) мəжілістің күн тəртібін; 
5) дауысқа салынған мəселелерді жəне олар 

бойынша дауыс беру қорытындысын; 
6) қабылданған шешімдерді; 
7) Банктің Директорлар кеңесінің шешімі 

бойынша өзге мəліметтерді қамтуы тиіс.  
Банктің Директорлар кеңесі мəжілістерінің 

хаттамалары жəне Директорлар кеңесінің сырттай 
дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Банк 
мұрағатында сақталады.  

Банктің Директорлар кеңесінің хатшысы Банктің 
Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған 
танысу үшін Директорлар кеңесі мəжілісінің 
хаттамасын жəне сырттай дауыс беру арқылы 
қабылданған шешімдерді беруге əрі (немесе) оған 
Банктің уəкілетті қызметкерінің қолымен жəне Банк 
мөрінің бедерімен куəландырылған хаттаманың жəне 
шешімнің үзінді жазбасын беруге міндетті. 

 
11-бап. БАНК БАСҚАРМАСЫ 

 
11.1. Банктің Директорлар кеңесі бекіткен 

Басқарма туралы ереже негізінде іс-қимыл жасайтын 
Банк Басқармасы Банктің атқарушы органы болып 
табылады. 

Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметіне 
басшылық етеді. 

Банк Басқармасы Банк атынан іс-əрекет етеді, 
оның ішінде оның мүддесін білдіреді, Банк атынан 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында жəне осы Жарғыда белгіленген тəртіппен 
мəмілелер жасайды, штаттық кестені бекітеді, 
бұйрықтар (қаулылар) шығарады жəне Банктің барлық 
қызметкерлерінің орындауына міндетті нұсқаулықтар 
береді.  

11.2. Банк Басқармасы Акционерлердің жалпы 
жиналысының жəне Банктің Директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауға міндетті.  

11.3. Банк Басқармасының құрамы кемінде 3 (үш) 
адамнан тұрады, оның ішінде: Басқарма Төрағасынан, 
оның орынбасарынан (орынбасарларынан) жəне 
(немесе) Банктің Директорлар кеңесі 5 (бес) жыл 
мерзімге сайлайтын Басқарманың басқа мүшелерінен 
тұрады. Акционерлер жəне Банк Акционерлері болып 
табылмайтын қызметкерлері Банк Басқармасының 
мүшелері болуы мүмкін. 

11.4. Банк Басқармасын құру, оның өкілеттігі, 
сондай-ақ өкілеттіктерді мерзімнен бұрын тоқтату 
Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

Директоров с приложением копий бюллетеней, 
заверенных секретарем Совета директоров, на основании 
которых было принято данное решение. 

10.13. Решения Совета директоров Банка, которые 
были приняты на его заседании, проведенном в очном 
порядке, оформляются протоколом, который должен быть 
составлен и подписан лицом, председательствовавшим на 
заседании, и секретарем Совета директоров Банка в 
течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и 
содержать: 

1) полное наименование и место нахождения 
Правления Банка; 

2) дату, время и место проведения заседания; 
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 
4) повестку дня заседания; 
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги 

голосования по ним; 
6) принятые решения; 
7) иные сведения по решению Совета директоров 

Банка. 
Протоколы заседаний Совета директоров Банка и 

решения Совета директоров, принятые путем заочного 
голосования, хранятся в архиве Банка. 

Секретарь Совета директоров Банка по требованию 
члена Совета директоров Банка обязан предоставить ему 
протокол заседания Совета директоров и решения, 
принятые путем заочного голосования, для ознакомления 
и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, 
заверенную подписью уполномоченного работника Банка 
и оттиском печати Банка. 

 

Статья 11. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА 
 
11.1. Исполнительным органом Банка является 

Правление   Банка, действующее на основании 
Положения о Правлении, утверждаемого Советом 
директоров Банка.  

Правление   Банка осуществляет руководство 
текущей   деятельностью   Банка. 

Правление  Банка  действует  от   имени    Банка,  
в   том числе представляет его интересы, совершает 
сделки от имени Банка в порядке, установленном 
действующим   законодательством Республики Казахстан 
и настоящим   Уставом,   утверждает   штатное 
расписание, издает решения (постановления) и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Банка. 

 
11.2. Правление Банка обязано выполнять решения 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. 
 
11.3. Правление Банка состоит из его членов в 

составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: 
Председателя Правления, его заместителей (я) и (или) 
других членов Правления, избираемых Советом 
директоров Банка сроком на 5 (пять) лет. Членами 
Правления Банка могут быть Акционеры и работники 
Банка, не являющиеся его Акционерами. 

11.4. Образование Правления Банка, его полномочия, 
а также досрочное прекращение полномочий 
осуществляются по решению Совета директоров Банка в 
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Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына жəне осы Жарғыға сəйкес жүзеге 
асырылады.  

Банк Басқармасы мүшелерінің құқықтары мен 
міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында жəне осы Жарғыда, сондай-ақ олардың 
əрқайсысымен Банк жасайтын жеке еңбек шарттарында 
айқындалады.  Басқарма Төрағасымен жеке еңбек 
шартына Банк атынан Банктің Директорлар кеңесінің 
Төрағасы немесе Банктің Директорлар кеңесі уəкілеттік 
берген тұлға қол қояды. Банк Басқармасының қалған 
мүшелерімен жеке еңбек шартына Банк Басқармасының 
Төрағасы қол қояды.  

Банк жəне Банк Басқармасы мүшелерінің 
арасындағы қарым-қатынасқа еңбек туралы заңның 
қолданылуы Қазақстан Республикасының акционерлік 
қоғамдар туралы заң актісінің ережелерінде 
реттелмеген бөлігінде қолданылады.  

Банктің Директорлар кеңесі Басқарма 
Төрағасымен жасалған жеке еңбек шартын оның 
өкілеттігі тоқтаған жағдайда, оның бастамасы бойынша 
заңда белгіленген тəртіппен бұзуға құқылы.  

Банк Басқармасының Төрағасы өз бастамасы 
бойынша оның орынбасарларымен (орынбасарымен) 
жəне (немесе) Басқарманың басқа мүшелерімен 
жасалған жеке еңбек шарттарын олардың өкілеттік 
мерзімі тоқтаған, Қазақстан Республикасының 
заңдарын бұзған жағдайда, сондай-ақ олардың 
бастамасы бойынша заңда белгіленген тəртіппен бұзуға 
құқылы.  

Банк Басқармасы мүшесінің басқа ұйымдарда 
немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазымды 
қызмет атқаруына Банктің Директорлар кеңесінің 
келісімімен ғана рұқсат етіледі.  

10.5. Банк Басқармасының құзыретіне Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заң актілерінде жəне 
осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының, 
Директорлар кеңесінің жəне Банктің лауазымды 
тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Банк 
қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешімдерді 
қабылдау жатады, оның ішінде: 

1) Банктің жедел қызметіне басшылық жасау, 
Акционерлердің жалпы жиналысының жəне Банктің 
Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын 
қамтамасыз ету; 

2) Банктің Директорлар кеңесінің қарауына Банк 
қызметінің басым бағыттарын жəне бизнес-жоспарын 
беру; 

3) бекітілуі Акционерлердің жалпы жиналысының 
жəне Банктің Директорлар кеңесінің құзыретіне 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен жəне осы Жарғымен жатқызылған 
құжаттарды қоспағанда, Банктің ішкі құжаттарын 
қабылдау; 

4) жылдық қаржылық есеп беруді əзірлеу; 
5) Банктің, оның ішінде орталық аппаратының, 

оның филиалдарының, өкілдіктерінің құрылымын жəне 
жалпы штаттық санын бекіту; 

6) еңбекақы төлеу жүйесін, жалақы (лауазымдық, 
жеке), үстемеақы, бонустар жəне өзге төлемдер 
мөлшерін айқындау, сыйлықақы беру, Банк 
қызметкерлерін моральды жəне материалды 
ынталандыру, Банк Басқармасының Төрағасы мен 

соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом. 

Права и обязанности членов Правления Банка 
определяются действующим законодательством 
Республики   Казахстан   и   настоящим   Уставом,   а 
также   трудовым   договором,   заключаемым   каждым  
из них с Банком. Трудовой   договор с Председателем 
Правления  от  имени Банка подписывается 
Председателем  Совета  директоров  Банка  или    лицом, 
уполномоченным  Советом   директоров   Банка. 
Трудовой договор с остальными членами Правления 
Банка    подписывается   Председателем   Правления 
Банка. 

На  отношения  между   Банком  и  членами 
Правления Банка действие законодательства о труде 
распространяется в части, не урегулированной 
положениями законодательного акта Республики 
Казахстан об акционерных обществах. 

Совет  директоров  Банка  вправе  расторгнуть 
трудовой  договор  с  Председателем  Правления,   в 
случае   прекращения   его   полномочий,    по    его 
инициативе   в   установленном   законодательством 
порядке.  

Председатель Правления Банка вправе расторгнуть 
индивидуальный трудовой договор с его заместителями 
(ем) и (или) другими членами Правления, по своей 
инициативе в случае прекращения срока их полномочий, 
нарушения законодательства Республики Казахстан, а 
также по их инициативе в установленном 
законодательством порядке. 

Занятие членом Правления Банка должности в 
других организациях или в органах других организаций 
допускается только с согласия Совета директоров Банка. 

11.5. К компетенции Правления Банка относятся 
принятие решения по любым вопросам деятельности 
Банка, не отнесенным действующими законодательными 
актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и должностных лиц Банка, в том числе: 

1) осуществление руководства оперативной 
деятельностью Банка, обеспечение выполнения решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; 

2) внесение на рассмотрение Совета директоров 
Банка приоритетных направлений деятельности;  

3) принятие внутренних документов Банка, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено 
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Банка действующим законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом; 

4) подготовка годовой финансовой отчетности; 
5) утверждение структуры и общей штатной 

численности Банка, в том числе, центрального аппарата, 
его филиалов, представительств Банка; 

6) определение системы оплаты труда, размера 
окладов   (должностных, индивидуальных),   надбавок, 
бонусов   и   иных   выплат, решение вопросов 
премирования, морального и материального 
стимулирования   работников Банка, производственного и 
социального    развития коллектива Банка, за 
исключением  определение размера оклада, условий 
оплаты труда   и   премирования   Председателя   и 
членов   Правления   Банка;   
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мүшелерінің еңбекақы мөлшерін, еңбекақы төлеу жəне 
сыйлықақы беру талаптарын айқындаудан басқа, Банк 
ұжымын өндірістік жəне əлеуметтік дамыту 
мəселелерін шешу; 

7) Банктің қаржы-шаруашылық қызметінің орта 
мерзімді жоспарын жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белігеленген тəртіппен жəне мерзімде 
оның орындалуы туралы есепті əзірлеуді қамтамасыз 
ету; 

8) жұмыс күнінің жəне жұмыс аптасының 
ұзақтығын, Банк қызметкерлеріне жыл сайынғы 
төленетін жəне өзге демалыс көлемін жəне беру 
тəртібін айқындау; 

9) акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер 
мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін Банктің 
көрсетілген акцияларына иелік ету жəне пайдалану 
құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органға 
жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 (бірінші) 
сəуіріне дейін ұсыну; 

10) Банктің Директорлар кеңесінің қарауына, 
мақұлдауына бухгалтерлік есеп саясатын, ішкі 
кредиттік саясатты, Банк операцияларын жүргізудің 
жалпы талаптары туралы ережені шығару; 

11) қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарында 
бекітілген сомалар шегінде Банк бюджетін бекіту; 

12) Банк филиалдарының кредиттік комитеттері 
туралы ережелерді жəне Банк филиалдарының 
кредиттік комитеттерінің дербес құрамын құру 
(қалыптастыру) туралы шешімдер қабылдау; 

13) Акционерлердің  жалпы жиналысының жəне 
Банктің Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне 
жатқызылмаған, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында жəне осы Жарғыда 
белгіленген өзге функцияларды орындау.  

11.6. Егер тараптардың мəміле жасалған сəтте 
Банк белгілеген шектеулер туралы білгенін дəлелдей 
алса, Банк оның  Басқармасының бұл шектеулерді бұза 
отырып жасаған мəмілесінің заңдылығымен дауласуға  
құқылы.  

11.7. Банк Басқармасының Төрағасын Банктің 
Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды. 

Банк Басқармасының Төрағасы: 
1) Акционерлердің жалпы жиналысының жəне 

Директорлар кеңесінің шешімдерін  орындауды 
ұйымдастырады; 

2) Банктің атынан үшінші тұлғалармен қарым-
қатынаста сенімхатсыз іс-əркет жасайды; 

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда 
Банктің өкілі болу құқығына  сенімхаттар береді; 

4)  Банкке қызметкерлер (өзінің орынбасарларын, 
Банк Басқармасының  мүшелері болып табылатын 
қызметкерлерді жəне Банктің ішкі аудит қызметінің 
қызметкерлерін қоспағанда)қабылдауды, ауыстыруды 
жəне жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларды 
марапаттайды жəне тəртіптік жазалау шараларын 
қолданады, еңбекке материалдық ынталандыру 
мақсаттарында, (өзінің орынбасарларын, Банк 
Басқармасының  мүшелері болып табылатын 
қызметкерлерді жəне Банктің ішкі аудит қызметінің 
қызметкерлерін қоспағанда) Банк қызметкерлерінің 
лауазымдық жалақыларының, дербес үстемелердің, 
сыйлықақылардың мөлшерлерін белгілейді; 

5) өзі болмаған кезде өзінің міндетін атқаруды 

7) обеспечение разработки среднесрочного плана 
финансово-хозяйственной деятельности Банка и 
отчета о его исполнении в порядке и сроки, 
установленные законодательством Республики 
Казахстан;  

8) определение   продолжительности    рабочего    дня 
и   рабочей   недели,    величину   и   порядок 
предоставления  ежегодного  оплачиваемого и иных 
отпусков работникам Банка; 

9) представление  прогнозных показателей размера 
дивидендов на государственный пакет акций 
государственному органу, осуществляющему права 
владения   и    пользования   указанными   акциями   Банка, 
до 1 (первого) апреля года, предшествующего 
планируемому; 

10) рассмотрение, одобрение и внесение на
рассмотрение Совета директоров Банка политики 
бухгалтерского учета, внутренней кредитной политики, 
Правил об общих условиях проведения операций Банка;   

11) утверждение бюджета Банка в пределах 
утвержденных в плане финансово-хозяйственной 
деятельности сумм; 

12) утверждение положений о кредитных комитетах 
филиалов Банка принятие решений о создании 
(формировании) персонального состава кредитных 
комитетов филиалов Банка; 

13) выполнение иных функции, не отнесенные к 
исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка, определенные 
действующим законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом. 

11.6. Банк   вправе    оспаривать    действительность 
сделки,   совершенной   его   Правлением   с    нарушением 
установленных   Банком   ограничений,   если  докажет, 
что   в    момент   заключения   сделки   стороны   знали о 
таких ограничениях. 

11.7. Председатель   Правления   Банка    избирается 
Общим    собранием      акционеров   Банка.  

Председатель Правления Банка: 
1) организует выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Банка; 
2) без доверенности действует от имени Банка в 

отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представлять Банк в 

его отношениях с третьими лицами; 
4) осуществляет  прием,   перемещение   и 

увольнение работников Банка   (за   исключением   своих 
заместителей,  работников,  являющихся  членами 
Правления  Банка и  работников Службы внутреннего 
аудита), применяет к ним меры поощрения    и 
налагает  дисциплинарные  взыскания,  в целях 
материального стимулирования труда устанавливает  
размеры   должностных окладов работников   Банка   и 
персональных   надбавок к окладам   в   соответствии  со 
штатным  расписанием Банка,  определяет  размеры 
премий работников Банка (за исключением своих 
заместителей, работников, являющихся   членами 
Правления Банка и работников Службы внутреннего 
аудита Банка; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение 
своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;
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Банк Басқармасы мүшелерінің  біріне жүктейді; 
6) Банк Басқармасы мүшелерінің арасында 

міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік  аясын жəне 
жауапкершіліктерді бөледі; 

7) Банктің, оның ішінде орталық аппаратттың, 
оның филиалдарының, өкілдіктерінің штат санын 
(қызметкерлердің штатын) белгілейді; 

8) Қазақстан Республикасының  қолданыстағы 
заңнамасына жəне осы Жарғыға сəйкес бұл 
органдардың айрықша құзыретіне жатқызылған 
мəселелерді қоспағандағы Акционерлердің  жалпы 
жиналысының жəне Банктің Директорлар кеңесінің 
оған берген өзге де өкілеттіктерін жүзеге асырады. 

 
12 - бап. БАНКТІҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 

 
 

12.1. Банктің ішкі аудит қызметі Директорлар 
кеңесінің шешімі бойынша кем дегенде 3 (үш) 
қызметкерден құралады.  

12.2. Банктің ішкі аудит қызметі Банктің ішкі 
аудит   қызметі    туралы    ережеге    сəйкес    Банктің 
қаржы-шаруашылық қызметін, Банктің атқарушы 
органы мен құрылымдық бөлімшелерінің 
операцияларын   жəне   іс-қимылдарын   бақылауды 
жүзеге   асырушы   орган   болып табылады. Банктің 
ішкі аудит қызметі туралы ережені Банктің 
Директорлар кеңесі бекітеді. 

12.3. Банктің   ішкі    аудит   қызметі    тікелей 
Банктің   Директорлар   кеңесіне   бағынады   жəне 
оның  алдында  өзінің   жұмысы    туралы    есеп береді, 
банк басшылығына жəне құрылымдық бөлімшілердің  
басшыларына  еркін  жəне тəуелсіз кіре алады. 

12.4. Ішкі  аудит  қызметі Директорлар  кеңесінің 
қарауына шығарылған  мəселелер бойынша қорытынды  
дайындайды. 

12.5. Ішкі аудит қызметінің отырыстары 
өткізілмейді.  Ішкі   аудит қызметінің   жұмыс тəртібін,  
Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне берілетін  
еңбекақы жəне  сыйлықақы мөлшері  мен талаптарын  
Банктің Директорлар кеңесі бекітеді. 

12.6.  Ішкі аудит қызметіне бастық басшылық 
жасайды. Ішкі аудит қызметінің бастығы мен 
қызметкерлері өз қызметтерін Банк Басқармасы 
Төрағасы мен оның орнындағы тұлғаның арасында 
жасалған жеке жəне еңбек шарттарына сəйкес жүзеге 
асырады. 

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Банктің 
Директорлар кеңесінің немесе Басқармасының 
құрамына мүшелікке тағайындалмайды. 

 
13-бап. БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ 

ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ПРИНЦИПТЕРІ 
ЖƏНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ. БАНКТІҢ 
АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 
 

13.1. Банктің лауазымды тұлғалары: 
1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды 

жəне  Банк пен Акционердің  мүддесін  көбірек 
білдіретін əдістерді пайдаланады; 

2) Банктің мүлкін пайдаланбауы немесе оны осы 
Жарғыға жəне Акционерлердің жалпы жиналысы мен 
Банктің Директорлар кеңесінің  шешімдеріне қайшы 

6) распределяет обязанности, а также сферы 
полномочий и ответственности между членами Правления 
Банка; 

7) установление штатной численности (штата 
работников) Банка, в том числе, центрального аппарата, 
его филиалов и представительств Банка; 

8) осуществляет   иные   полномочия, переданные 
ему  Общим собранием акционеров и Советом директоров 
Банка,   за   исключением   вопросов, отнесенных в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики   Казахстан    и настоящим   Уставом   к 
исключительной компетенции этих органов. 

 
Статья 12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

БАНКА 
 

12.1. Служба внутреннего аудита Банка создается по 
решению Совета директоров в количестве не менее 3 
(трех) работников. 

12.2. Служба внутреннего аудита является органом 
Банка, осуществляющим контроль за его финансово-
хозяйственной деятельностью, операциями и 
действиями исполнительного органа и структурных 
подразделений Банка в соответствии с положением о 
Службе внутреннего аудита Банка.  Положение о 
Службе внутреннего аудита Банка утверждается Советом 
директоров Банка. 

12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно 
подчиняется Совету директоров Банка и отчитывается 
перед ним о своей работе, имеет свободный и 
независимый доступ к руководству и руководителям 
структурных подразделений Банка. 

12.4. Служба внутреннего аудита подготавливает 
заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Совета директоров. 

12.5. Заседания службы внутреннего аудита не 
проводятся. Порядок работы Службы внутреннего 
аудита, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников Службы внутреннего аудита 
утверждаются Советом директоров Банка.  

12.6. Службу внутреннего аудита возглавляет 
начальник. Начальник и работники Службы внутреннего 
аудита осуществляют свою деятельность в соответствии с 
индивидуальными трудовыми договорами, 
подписываемые с ними Председателем Правления Банка 
или лицом, его замещающим. 

Работники Службы внутреннего аудита не могут 
быть избраны в состав Совета директоров и Правления 
Банка. 

 
Статья 13. ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
БАНКА. АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА БАНКА 

 
 
13.1. Должностные лица Банка: 
1) выполняют возложенные на них обязанности 

добросовестно и используют способы, которые в 
наибольшей степени отражают интересы Банка и 
Акционера; 

2) не должны использовать имущество Банка или 
допускать его использование в противоречие с 
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келетіндей, сондай-ақ жеке басының мүддесі үшін  
пайдалануға жібермеуі жəне өздерінің аффилирленген 
тұлғаларымен  мəмілелер жасаған кезде теріс мақсатта 
пайдаланбауы тиіс; 

3)  тəуелсіз аудит жүргізуді қосқанда бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық  есеп жүйелерінің тұтастығын 
қамтамасыз етуге міндетті; 

4) Банктің қызметі жөніндегі ақпараттың Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес 
ашуды жəне беруді бақылайды. 

13.2. Банктің лауазымды тұлғалары  Банк алдында 
Банктің олардың іс-əрекетінен  (əрекетсіздігінен) 
шеккен шығындары үшін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес жауап береді. 

Мұндайда Банктің шығын шегуіне əкеліп соққан  
шешімге қатысты «қарсы» немесе «қалыс қалған» деп 
дауыс берген немесе осындай шешім қабылданған 
мəжіліске қатыспаған лауазымды тұлғалар жауап 
бермейді. 

Осы тармақтағы ережелерге сəйкес  бірнеше 
лауазымды тұлға жауап берген жағдайда, олардың Банк 
алдындағы жауапкершілігі бірдей болады. 

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің 
негізінде Банк лауазымды тұлғаның үстінен шағым 
жасап, Банктің шеккен шығынын өтеу жөнінде сотқа 
жүгінуге құқылы. 

13.3. Банктің осы афиилиирленген тұлғаларының 
немесе тіркеушісінің ұсынған мəліметтерінің негізінде 
Банк өзінің аффилиирленген тұлғаларын есепке алуға 
міндетті. 

Банктің аффилиирленген тұлғалары Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде 
жазбаша түрде Банкке қатысты аффилиирлену фактісі 
туындаған күннен бастап жеті күн ішінде 
аффилиирленгендіктері туралы ақпарат беруге міндетті. 

 
 

14-бап. ЕСЕПКЕ АЛУ, ЕСЕП БЕРУ ЖƏНЕ БАНК 
АУДИТІ 

 
14.1. Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есеп 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу 
жəне қаржылық есеп беру туралы заңнамасына жəне 
Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына 
сəйкес жасалған жəне Банктің Директорлар кеңесі 
бекіткен есепке алу саясатына сəйкес жүргізіледі жəне 
жасалады. 

14.2. Жылдық қаржылық есеп мыналардан тұрады: 
бухгалтерлік баланс, кірістер жəне шығыстар туралы 
есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, меншік 
капиталындағы өзгертулер туралы есеп, түсіндірме 
жазба. 

14.3. Банк жылдық қаржылық есепті (түсіндірме 
жазбасынан басқасын) оны Акционерлердің жалпы 
жиналысы бекіткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік 
күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялайды.  

Банктің Директорлар кеңесі Банктің жылдық 
қаржылық есебін Банк Акционерлерінің Жалпы 
жиналысының қарауына енгізілген күнге дейін 30 
(отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала 
бекітуі тиіс. Банктің жылдық қаржылық есебін соңғы 
болып Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді. 

настоящим Уставом и решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка, а также  в личных 
целях и злоупотреблять при совершении сделок со 
своими  аффилиированными лицами; 

3) обязаны обеспечивать целостность систем 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая 
проведение независимого аудита; 

4) контролируют раскрытие и предоставление 
информации о деятельности Банка в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан. 

13.2. Должностные лица Банка несут 
ответственность перед Банком и акционерами за вред, 
причиненный их действиями (бездействием), в 
соответствии с законами Республики Казахстан. 

При этом не несут ответственности должностные 
лица, голосовавшие «против» в отношении решения, 
которое повлекло причинение Банку либо акционерам 
убытков, или не принимавшие участия в заседании, на 
котором было принято такое решение. 

В случае, если в соответствии с положениями 
настоящего пункта ответственность несут несколько 
должностных лиц, их ответственность перед Банком 
является солидарной. 

Банк вправе на основании решения Общего собрания 
акционеров Банка обратиться в суд с иском к 
должностному лицу о возмещении понесенных Банком 
убытков. 

13.3. Банк обязан вести учет своих 
аффилиированных лиц на основании сведений, 
представляемых этими лицами или регистратором Банка. 

Аффилиированные лица Банка обязаны 
предоставлять информацию об их аффилиированности в 
письменном виде в объеме, устанавливаемом 
законодательством Республики Казахстан в течение семи 
дней со дня возникновения факта аффилиированности  по 
отношению к Банку. 

 
Статья 14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ БАНКА 

 
14.1. Ведение бухгалтерского учета и составление 

финансовой отчетности осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерской учете и финансовой отчетности и учетной 
политикой, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и 
утверждаемой Советом директоров Банка, 

14.2. Годовая финансовая отчетность включает в 
себя: бухгалтерский баланс, отчет о доходах и 
расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях 
в собственном капитале, пояснительную записку. 

14.3. Банк публикует годовую финансовую 
отчетность (за исключением пояснительной записки) и 
аудиторский отчет в средствах массовой информации 
не позднее 30 (тридцати) календарных дней после ее 
утверждения Общим собранием акционеров. 

Годовая финансовая отчетность Банка подлежит 
предварительному утверждению Советом директоров 
Банка не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до даты вынесения ее на рассмотрение Общему 
собранию акционеров. Окончательное утверждение 
годовой финансовой отчетности Банка производится 
Общим собранием акционеров. 

Банк обязан письменно предоставлять акционерам 
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14.4. Банк жылдық қаржылық есепке аудит 
жүргізуге міндетті. Банкке аудит Акционерлердің 
жалпы жиналысының, Банктің есебінен Басқарманың 
бастамасы бойынша немесе Акционерлер жалпы 
жиналысының талабы бойынша өзінің есебінен 
жүргізілуі мүмкін, мұндайда Акционерлердің жалпы 
жиналысы аудиторлық ұйымды өзі айқындайды. 

Банк акционерлерге өзінің қызыметі туралы 
ақпаратты жазбаша түрде, сонымен қатар мұндай 
ақпаратты Банктің www.hcsbk.kz сайтында 
орналастыру арқылы береді. 

14.5. Акционерлердің жалпы жиналысының 
талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Банк 
аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы 
(материалдарды) беруге міндетті. 

Егер Басқарма Банктің қаржылық есебіне аудит 
жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі 
тұлғаның шағымы бойынша соттың шешімімен 
тағайындалуы мүмкін. 

14.6. Банктің статистикалық есебі жəне есеп беруі 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкес жүзеге асырылады.  

 
15-бап. БАНКТІҢ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ 

ЖƏНЕ ТАРАТЫЛУЫ 
 

15.1. Банктің қайта ұйымдастырылуы (қосылуы, 
бірігуі, бөлінуі, бөлініп шығуы, өзгертілуі) Қазақстан 
Республикасының банктік заңдарында белгіленген 
ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңдарына сəйкес жүзеге 
асырылады.  

Банктің қайта ұйымдастырылуы кезінде қайта 
ұйымдастырылатын Банктің кредиторлары бөлу жəне 
бөлініп шығу арқылы Банк борышкер болып отырған 
міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын жəне 
шығынның өтелуін талап етуге құқылы.  

Егер Банк қайта ұйымдастырылған жағдайда 
шығарылған акциялары Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен жойылуы тиіс. 

 
15.2. Банктің Директорлар кеңесі Банк 

Акционерлерінің жалпы жиналысына Банкті қайта 
ұйымдастыру жөніндегі мəселені қарауға ұсынады.  

Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы қайта 
ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды. 

 
15.3. Банктің қайта ұйымдастырылуы ерікті жəне 

мəжбүрлі түрде (сот шешімімен) жүргізіледі. 
Егер Банктің соттың шешімі бойынша мəжбүрлі 

түрде бөлу немесе бөліп шығару түрінде қайта 
ұйымдастырылуды  жүргізуге уəкілетті  органдары 
қайта ұйымдастыруды сол шешімде белгіленген  
мерзімде жүзеге асырмаса,  сот біліктілік талаптарына 
жауап беретін сенімгер басқарушы тағайындайды жəне  
оған қайта ұйымдастыруды бөлу немесе бөліп шығару 
түрінде жүзеге асыруды талап етеді. 

Сенімгер басқарушы тағайындалған  сəттен бастап  
оған Директорлар кеңесінің жəне Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысының қайта 
ұйымдастырудың Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген талаптарын анықтау жөнінде 
өкілеттіктер беріледі.  

информацию о деятельности Банка, в том числе путем ее 
публикации на сайте Банка www.hcsbk.kz. 

14.4. Банк обязан проводить аудит годовой 
финансовой отчетности. Аудит Банка может 
проводиться по инициативе Общего собрания 
акционеров. Правления за счет Банка либо по 
требованию Общего собрания акционеров за его 
счет, при этом Общее собрание акционеров вправе 
самостоятельно определять аудиторскую организацию. 

14.5. В случае проведения аудита по требованию 
Общего собрания акционеров, Банк обязан предоставлять 
всю необходимую документацию (материалы), 
запрашиваемую аудиторской организацией. 

Если Правление Банка уклоняется от проведения 
аудита финансовой отчетности Банка, аудит может 
быть назначен решением суда по иску любого 
заинтересованного лица. 

14.6. Статистический учет и отчетность Банка 
осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан. 

 
 

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
БАНКА 

 
15.1. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) осуществляется 
в соответствии с гражданским законодательством 
Республики Казахстан с учетом особенностей, 
установленных банковским законодательством 
Республики Казахстан.  

При реорганизации Банка путем разделения или 
выделения кредиторы реорганизуемого Банка вправе 
потребовать досрочного прекращения обязательства, 
должником по которому является этот Банк, и 
возмещения убытков. 

Если в случае реорганизации Банк прекращает свою 
деятельность, выпуск его акций подлежит 
аннулированию в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

15.2. Совет директоров Банка выносит на 
рассмотрение Общего собрания акционеров Банка 
вопросы о реорганизации Банка. 

Общее собрание акционеров Банка принимает 
решение о реорганизации.  

15.3. Реорганизация Банка может проводиться в 
добровольном и принудительном (по решению суда) 
порядке. 

Если органы Банка, уполномоченные на проведение 
принудительной реорганизации по решению суда в форме 
разделения или выделения, не осуществляют 
реорганизацию в срок, определенный в таком решении, 
суд назначает доверительного управляющего, 
отвечающего квалификационным требованиям, и 
поручает ему осуществить реорганизацию в форме 
разделения или выделения. 

С момента назначения доверительного 
управляющего к нему переходят полномочия Совета 
директоров и Общего собрания акционеров Банка по 
определению условий реорганизации, предусмотренные 
законодательными актами Республики Казахстан. 

 
15.4. Решение о добровольной ликвидации Банка 
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15.4. Банктің ерікті таратылуы туралы шешімді 
кредиторлармен келісім бойынша жəне олардың 
Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес 
бақылауымен таратылу рəсімін  айқындайтын Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайды. 

Банктің мəжбүрлі таратылуы Қазақстан 
Республикасының заң актілерінде көзделген 
жағдайларда сот арқылы жүзеге асырылады. 

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде 
өзгеше көзделмесе, сотқа банктің  таратылуы туралы 
талапты мүдделі  тұлғалар  қояды.  

Соттың немесе Жалпы жиналыстың Банкті тарату 
туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. 

Тарату комиссиясының Банктің таратылуы 
кезеңінде Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тізбе бойынша іс-əрекеттерді жасау жəне 
оны басқару жөнінде өкілеттіктері болады. 

Тарату комиссиясының құрамына Банк 
кредиторларының,  ірі акционерлердің, сондай-ақ  Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне 
сəйкес өзге де тұлғалардың өкілдері кіргізіледі. 

Банктің таратылу рəсімі жəне оның 
кредиторларының  талаптарын қанағаттандыру тəртібі 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес реттеледі. 

Банкті тарату кезінде оның акциялары Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жойылуы тиіс. 

15.5. Тарату комиссиясы таратылатын Банктің 
мүлкін бөлуді Акционерлердің арасында мынадай 
кезекпен жүзеге асырады: 

 
1) бірінші кезекте – Қазақстан Республикасының 

заң актілеріне сəйкес сатып алынуы тиіс акциялар 
бойынша төлемдер; 

 
2) екінші кезекте –  артықшылықты акциялар 

бойынша есептелген жəне төленбеген дивидендтерді 
төлеу; 

 
3) үшінші кезекте – жай  акциялар бойынша 

есептелген жəне төленбеген дивидендтерді төлеу.  
Қалған мүлік барлық акция иелерінің арасында 

оларға тиесілі  акциялардың санына  тепе-тең бөлінеді. 
Əрбір кезектің талабы  алдындағы  кезек талабын 

толық қанағаттандырғаннан кейін 
қанағаттандырылады. 

Егер таратылатын Банктің мүлкі есептелген, бірақ  
төленбеген дивидендтерді төлеу жəне  артықшылықты 
акциялар құнын өтеу үшін жеткіліксіз болса, 
көрсетілген мүлік толығымен  осы санаттағы 
Акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың 
санына тепе-тең  бөлінеді. 

 
16-бап. БАНКТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖƏНЕ ОНЫҢ 

КІРІСІ 
 
16.1. Банктің таза кірісі, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес дивидендтер 
төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімімен айқындалған тəртіппен бөлінеді.  

16.2. Банк акционерлеріне дивидендтер жылына 
бір рет төленеді. Жыл қорытындысы бойынша  

принимается Общим собранием акционеров Банка, 
которое определяет ликвидационную процедуру по 
соглашению с кредиторами и под их контролем в 
соответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан.  

Принудительная ликвидация Банка осуществляется 
судом  в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан. 

Требование о ликвидации Банка может быть 
предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное 
не предусмотрено законодательными актами Республики 
Казахстан. 

Решением суда или Общего собрания о ликвидации 
Банка назначается ликвидационная комиссия.  

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями 
по управлению Банком в период его ликвидации и 
совершению действий, перечень которых определен 
действующим законодательством Республики Казахстан.  

При добровольной ликвидации в состав 
ликвидационной комиссии должны быть включены 
представители от кредиторов Банка, представители 
крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с 
решением Общего собрания акционеров Банка. 

Процедура ликвидации Банка и порядок 
удовлетворения требований его кредиторов регулируются 
действующим законодательством Республики Казахстан.  

При ликвидации Банка его акции подлежат 
аннулированию в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

15.5. Распределение имущества ликвидируемого 
Банка между Акционерами осуществляется 
ликвидационной комиссией в следующей очередности: 

1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые 
должны быть выкуплены в соответствии с 
законодательными актами Республики Казахстан; 

2) во вторую очередь - выплаты начисленных и 
невыплаченных дивидендов по привилегированным 
акциям; 

 3) в третью очередь – выплаты начисленных и 
невыплаченных дивидендов по простым акциям. 

Оставшееся имущество распределяется между всеми 
владельцами акций пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 

 Требования каждой очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требований предыдущей 
очереди. 

 Если имущества ликвидируемого Банка 
недостаточно для выплаты начисленных, но 
невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости 
привилегированных акций, указанное имущество 
полностью распределяется среди этой категории 
Акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 

 
Статья 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОХОД БАНКА 

 
16.1. Чистый доход Банка распределяется в 

порядке, определенном решением Общего собрания 
акционеров, в том числе на выплату дивидендов, в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

16.2. Выплата дивидендов акционерам Банка 
производится один раз в год. Решения о начислении  
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