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Акционерное Общество «НЕФТЕБАНК» 

 
Статья 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «НЕФТЕБАНК», далее именуемое «Банк», создано на 

основании решения Учредительного собрания (Протокол N 1 от 9 июля 1993 года) 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, как Закрытое 
акционерное общество, перерегистрировано в Открытое Акционерное Общество  
6 апреля 1994 года. 
Постановлением Директората Национальной Комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам от 16 апреля 1999 года N 297 Банку присвоен статус Открытого 
Народного Акционерного Общества. 

1.2. Банк входит в единую банковскую систему Республики Казахстан и осуществляет 
свою деятельность на основании лицензии уполномоченного органа Республики 
Казахстан на проведение банковских операций. 

1.3. Банк создается в целях аккумулирования свободных денег Акционеров и клиентов 
общества и их наиболее эффективного использования, содействия развитию 
предпринимательской деятельности в стране, подъему ее экономики, 
удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в банковских 
услугах. 

 
Статья 2. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА 
2.1.  Банк приобретает права и обязанности юридического лица с даты его  

государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 
Акционерами Банка могут быть иностранные и казахстанские юридические и 
физические лица, которые приобретают в установленном порядке акции Банка. 

2.2. Банк руководствуется в своей деятельности Конституцией и законодательством 
Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), 
заключенными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами 
уполномоченного органа, издаваемыми  на основании и во исполнение 
законодательных актов и указов Президента Республики Казахстан по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, а также настоящим Уставом, решениями общего 
собрания акционеров, Совета директоров, принимаемыми  в установленном 
законодательством порядке. 

2.3. Банк имеет самостоятельный баланс, корреспондентские счета, обладает печатью, 
бланками, эмблемой и иными реквизитами. 

2.4. В пределах, установленных действующим законодательством Республики 
Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа 
Республики Казахстана, Банк обладает самостоятельностью в вопросах управления, 
принятия решений, установлений тарифов на услуги, условий обслуживания 
клиентов, оплаты труда и распределения чистого дохода. 

2.5. Банк вправе совершать любые действия, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан, в том числе от своего имени заключать сделки, приобретать 
имущественные и не имущественные права и нести обязанности, выступать в 
судебных органах в качестве истца или ответчика. 

2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 
Банк вправе открывать свои дочерние Банки, филиалы и представительства, 
расположенные вне места его нахождения, осуществляющие банковские операции 
от имени Банка, как на территории Республики Казахстан, так и в других странах 
СНГ и за границей. Филиалы и представительства не являются юридическими 
лицами и действуют от имени и по поручению Банка на основании положения о 
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них. Филиалы и представительства не отвечают по обязательствам Банка, Банк 
отвечает по их обязательствам.  
Банк также вправе создавать расчетно-кассовые отделы (сберегательные кассы). 
Расчетно-кассовый отдел (сберегательная касса) Банка – территориально 
обособленное подразделение Банка, созданное на основании согласия 
Национального Банка, не являющееся юридическим лицом, не имеющее статуса 
филиала либо представительства и выполняющее отдельные виды банковских 
операций на территории Республики Казахстан. Банк вправе участвовать в 
уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан 
и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

2.7. Банк несет ответственность по своим обязательствам (в том числе, перед своими 
клиентами) всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с 
действующим законодательством может быть обращено взыскание. Банк не 
отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры общества не отвечают по 
обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка в 
пределах стоимости  принадлежащих им акций Банка, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Банк  в своей 
деятельности не зависим от исполнительных и представительных органов 
государственной власти и не несет ответственности по обязательствам государства, 
а государство – по обязательствам Банка за исключением случаев, когда Банк или 
государство принимают на себя такую ответственность. 

2.8. Банк создается без ограничения срока его деятельности. 
2.9. Полное официальное наименование Банка: 

на русском языке – Акционерное Общество «НЕФТЕБАНК» 
на казахском языке – Акционерлік Коғам «НЕФТЕБАНК» 
на английском языке – Joint Stock Company «NEFTEBANK» 
Сокращенное официальное наименование общества: 
на русском языке – АО «НЕФТЕБАНК» 
на казахском языке – АК «НЕФТЕБАНК» 
на английском языке – JSC «NEFTEBANK» 

2.10. Форма собственности Банка – частная 
2.11. Место нахождения Банка и его Правления:  466200, г. Актау, мкр. 9, дом 23 «А». 
 
Статья 3. 
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3.1.  Банк при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие 

виды банковских операций: 
а) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

 б) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
в) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций; 

 в-1) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических  
лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных 
металлов, принадлежащих данному лицу; 
г) кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка, 
упаковка и хранение банкнот и монет; 
д) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц 
по переводу денег; 
е) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств 
юридических и физических лиц; 
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ж) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности  и возвратности ; 
з) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
и) доверительные операции: управление деньгами, правами требования, по 
ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по 
поручению доверителя; 
к) межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и  подтверждение платежей, а 
также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников 
клиринга – банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций; 
л) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в 
документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду 
сейфовых ящиков, шкафов и  помещений; 
м) ломбардные операции: предоставление краткосрочных кредитов под залог 
депонируемых легкореализуемых ценных бумаг и иного движимого имущества; 

 н) выпуск платежных карточек; 
 о) инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей; 
 п) организация обменных операций с иностранной валютой; 
 р) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
 с) выпуск чековых книжек; 

у) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение 
обязательства по нему; 
ф) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной 
форме; 
х) выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 
предусматривающих исполнение в денежной форме. 
Помимо вышеназванных банковских операций, Банк при наличии лицензии 
уполномоченного органа Республики Казахстан осуществляет следующие 
операции: 
а) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных 
драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в 
слитках, монет из драгоценных металлов; 
б) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, 
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 
в) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по 
оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт 
векселей в порядке посредничества; 
д) осуществление лизинговой деятельности; 
е) эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
ж) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя 
товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа; 
з) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства 
покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца.  

3.2. Банк вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг: 
а) брокерская – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и 
стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств 
либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, 
производными ценными бумагами, базовым активом которых является 
иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками 
второго уровня в установленном порядке; 
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б) дилерская – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и 
стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств 
либо без такового по решению Национального Банка Республики Казахстан, а 
также производными ценными бумагами, базовым активом которых является 
иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению банками 
второго уровня в установленном порядке, иными ценными бумагами в случаях, 
установленных пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан»; 
б-1) управление ценными бумагами; 
в) кастодиальная; 
Лицензия на осуществление Банком одного или нескольких совместимых из 
вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
выдается уполномоченным органом. 

3.3. Банк вправе осуществлять иную деятельность, предусмотренную действующим 
банковским законодательством Республики Казахстан. 

3.4. Банк обеспечивает сохранность принятых денежных средств и гарантирует 
владельцу счета беспрепятственно распоряжаться своими деньгами. 

3.5. Платежи со счетов клиентов, включая платежи в бюджет и на оплату труда, 
осуществляются Банком в порядке очередности, установленном действующим 
законодательством. 

3.6. Взаимоотношения Банка с клиентами и третьими лицами строятся на основе 
заключаемых договоров о банковском обслуживании, кредитных и иных 
договоров, соглашений и  контрактов. 

3.7. Банк осуществляет кредитование деятельности юридических и физических лиц на 
принципах платности, срочности и возвратности. 
Кредиты, выдаваемые Банком, обеспечиваются залогом имущества, 
принадлежащего заемщику или третьему лицу на праве собственности, на которое 
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан может 
быть обращено взыскание, либо гарантией или поручительством 
платежеспособных третьих лиц. Достаточность залога, поручительства или 
гарантии самостоятельно определяется Банком. 
Банк может предоставлять кредит без обеспечения (бланковый кредит). 

3.8. Банк вправе: 
- получать от организаций всех форм собственности отчеты, балансы и 

документы, подтверждающие их платежеспособность, а также обеспеченность 
предоставленных кредитов; 

- требовать проведения экспертизы проектных решений по строительству, 
расширению, реконструкции  и техническому перевооружению объектов, 
которые предполагается осуществить с участием кредитов Банка; 

- в установленном порядке обращаться в судебные органы с заявлением о 
возбуждении производства по делу о признании заемщика несостоятельным; 

- на основе договоров с клиентами устанавливать ставки вознаграждения за 
проведение банковских операций и размеры комиссионного вознаграждения за 
оказываемые услуги. 

3.9. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и 
корреспондентов. Все сотрудники и акционеры Банка строго хранят тайну по 
операциям, счетам и вкладам Банка, его клиентов и корреспондентов. Справки по 
счетам и операциям клиентов могут выдаваться только в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

3.10. На денежные средства и иные ценности клиентов, находящихся в Банке, арест 
может быть наложен или обращено взыскание не иначе, как в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 
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Статья 4. 
ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДРУГИЕ ФОНДЫ БАНКА. 
4.1. Имущество Банка составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное 

имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Банка. 
Имущество принадлежит Банку на праве собственности. 
Источниками формирования имущества Банка являются: 
- вклады акционеров в уставный капитал; 
- доходы, полученные от его деятельности; 
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики 

Казахстан. 
Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями по 
их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору)  по цене 
размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2004г. № 415-11 (далее Закон)». 
Уставный капитал Банка составляет 1 321 000 000 (один миллиард триста двадцать 
один миллион) тенге и разделен на 1 000 000 (один миллион) простых именных 
акций, номинальной стоимостью 1321 (одна тысяча триста двадцать один) тенге 
каждая. 

4.2. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с 
другими владельцами простых акций объем прав. 

4.3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на 
голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение 
дивидендов, право на получение части имущества Банка, оставшегося после 
ликвидации, в порядке установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

4.4. Банк осуществляет выпуск своих акций являющихся ценными бумагами Банка в 
бездокументарной форме. 
Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Банка 
осуществляется регистратором в порядке определенным законодательными актами 
Республики Казахстан. 

4.5. Иные ценные бумаги Банка: 
4.5.1. Банк вправе по решению Совета директоров осуществлять выпуск облигаций, 

облигаций конвертируемых в акции, производных ценных бумаг. 
4.5.2. Право на конвертирование ценных бумаг и условия конвертирования определяются 

Советом директоров Банка в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем выпуска новых акций 
принимается Общим собранием акционеров. 

4.7. Если Банк объявляет о своем намерении выпустить новые акции или другие 
ценные бумаги, конвертируемые в акции, тогда Банка обязан предложить новые 
акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, на одинаковых условиях 
акционерам в соответствии с правом преимущественной покупки, 
пропорционально имеющимся у них акциям. 

4.8. Выкуп размещенных акций Банком осуществляется по решению Совета 
директоров Банка в установленном законодательством порядке, при этом 
дополнительные основания (отнесенные в соответствии с законодательством к 
компетенции настоящего Устава), в соответствии с которым может осуществляться 
выкуп акций Банка, определяются Советом директоров. Банк не вправе 
препятствовать продаже акций Банка акционерами. 
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4.9. Банк создает резервный капитал в размере, не ниже минимального размера 
устанавливаемого уполномоченным органом, за счет чистого дохода Банка до 
выплаты дивидендов по простым акциям. Резервный капитал Банка используется 
для покрытия убытков, связанных с осуществлением Банком банковской 
деятельности. 
В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет 
меньше размера, установленного уполномоченным органом, Банк обязан 
возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной 
величины. Убытки Банка возмещаются  за счет резервного капитала, а при 
недостатке их – за счет других собственных средств Банка. 

4.10. Банк в целях аккумулирования средств, предназначенных для выплаты акционерам 
Банка и финансирования его деятельности, создает фонд производственного и 
социального развития и фонд материального поощрения. 
Фонд  производственного и социального развития создается в целях развития 
информационных и новых банковских технологий, социальной сферы и повышения 
эффективности деятельности Банка. 
По решению Совета директоров в Банке могут быть созданы и иные фонды. 
Порядок формирования и распоряжения фондами Банка, а также нормативы 
отчислений в них утверждаются Советом директоров Банка по представлению 
Правления Банка. 

4.11. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей 
деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций, 
Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, выделяя 
сомнительные и безнадежные требования и создавая против них провизии 
(резервы) в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.12. Распоряжение фондами Банка в соответствии с утвержденным порядком их 
формирования и распоряжения находится в компетенции Правления Банка. 

4.13. Кредитные ресурсы Банка состоят из: 
- собственного капитала (за исключением стоимости приобретенных основных 

фондов, акции других обществ); 
- денег юридических лиц, находящихся на счетах в Банке, в том числе, денег, 

привлеченных в виде депозитов; 
- вкладов физических лиц, привлекаемых на определенный срок и до 

востребования; 
- кредитов других Банков; 
- иных средств, не запрещенных действующим законодательством. 

4.14. В качестве ресурсов кредитования может учитываться не распределенный в 
течение операционного дня доход Банка. 

 
Статья 5. 
ОРГАНЫ БАНКА 
5.1.  Органами Банка являются: 
 а) высший орган  - Общее собрание акционеров; 
 б) орган управления – Совет директоров; 
 в) исполнительный орган – Правление; 
 г) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной  

деятельностью общества – служба внутреннего аудита; 
д) Банк создает также иные органы в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Статья 6. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Банка, к исключительной 
компетенции которого относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 
редакции; 

2) добровольная реорганизация и ликвидация общества; 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров; 

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
7) утверждение годовой финансовой отчетности; 
8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества 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 
общества; 

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 
Закона; 

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности  иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих обществу 
активов; 

11) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых обществом имеется заинтересованность; 

12) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую 
десять и более процентов от размера собственного капитала общества; 

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном и 
здании; 

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 

15) утверждение повестки для общего собрания акционеров; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности  

общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не 
определен уставом общества; 

17) введение и аннулирование «золотой акции»; 
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом 

общества, к исключительной компетенции общего собрания  акционеров. 
Решения по вопросам, перечисленным в подпунктам 1)-3) настоящего пункта 
принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих 
акций общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам 
принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций 
общества, участвующих в голосовании, если действующим законодательством 
Республики Казахстан и уставом общества не установлено иное. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных 
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лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
Общее собрание акционеров вправе поручать Совету директоров решение 
вопросов, не отнесенных действующим законодательством к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров. 
Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка 
по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка. 

6.2. Общее собрание акционеров Банка созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров Банка должно быть 
проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный 
срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения 
аудита Банка за отчетный период. 
Все собрания, по мимо годового, являются внеочередными. 
Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров либо 
крупного акционера, владеющего в совокупности пятью и более процентами 
голосующих акций Банка. 
Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет 
Банк, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется: 
1) исполнительным органом; 
2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором; 
3) Советом директоров; 
4) ликвидационной комиссией Банка. 

6.3. В случае отказа Совета директоров Банка в созыве годового, внеочередного или 
повторного общего собрания акционеров в течение десяти дней с момента 
получения требования о его созыве, созыв осуществляется в соответствии с 
пунктом 5 статьи  37 Закона. 

6.4. Сообщения акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, 
чем за 45 (сорок пять) дней до даты его проведения путем направления акционерам 
письменных извещений и (или) опубликования извещения в печатном издании. 
Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам извещения о 
проведении общего собрания с целью оказания влияния на результаты голосования 
на общем собрании. Банк вправе дополнительно сделать сообщение акционерам о 
проведении общего собрания через иные средства массовой информации 
(телевидение, радио). Извещение о проведении общего собрания акционеров 
должно содержать: 
1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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; 
5. повестку дня общего собрания акционеров; 
6. порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня    
общего собрания акционеров. 

6.5. Материалы, предоставляемые акционерам, должны содержать необходимую для  
принятия решения при голосовании информацию. По желанию акционера Банк  
должен предоставить ему возможность ознакомиться с указанными материалами в 
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месте, определенным Банком. Материалы по вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров должны включать: 
1) годовую финансовую отчетность общества; 
2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; 
3)предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода 
общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на 
одну простую акцию общества; 
4)иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания 
акционеров. 

6.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров формируется Советом 
директором Банка и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно 
сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.  
В повестку дня общего могут вноситься изменения или дополнения, если за их 
внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), 
участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее 
чем девяносто пятью процентами голосующих акций Банка.  
Повестка дня общего собрания акционеров, может быть дополнена крупным 
акционером или Советом директоров при условии, что акционеры общества 
извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 
проведения общего собрания. 

6.7.     Общее собрание признается правомочным, если на момент окончания регистрации 
для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, 
владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих 
(имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций 
Банка.  
При отсутствии кворума Правление Банка обязано созвать повторное общее 
собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны, в 
случае, если на момент окончания регистрации для участия в нем 
зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более 
процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего 
собрания акционеров) акций Банка.  
В случае, если число акционеров Банка превысит десять тысяч, кворум для 
проведения повторного общего собрания акционеров  взамен несостоявшегося 
должен составить не менее 15% от числа голосующих акций. 
Решения повторного общего собрания акционеров будут действительны в том 
случае, если была соблюдена процедура созыва первого общего собрания 
акционеров. 

6.8. До открытия общего собрания  акционеров проводится регистрация прибывших 
акционеров (их представителей). Представитель акционера (акционеров) должен 
предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на голосования и 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства. Акционер 
(представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общего 
собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 
Общее собрание акционеров не может быть  открыто ранее объявленного времени, 
за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже 
зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени 
открытия собрания. 

6.9.     Общее собрания акционеров проводит выборы председателя (президиума),  
секретаря общего собрания, членов счетной комиссии и принимает решение об 
избрании названных лиц простым большинством голосов от числа 
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присутствующих, имеющих право голоса. Общее собрание акционеров проводит 
выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). 

6.10. Голосование на общем собрании проводится по принципу «одна акция Банка –  
один голос». По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает 
протокол об итогах голосования. После составления протоколда об итогах 
голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для 
голосования опечатываются и сдаются в архив Банка на хранение. Протокол  об 
итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров. Итоги  голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в 
ходе которого проводилось голосование, и доводятся для сведения акционеров 
путем опубликования в печатном издании отчета об итогах голосования. Протокол 
общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех 
рабочих дней после закрытия собрания. 

6.11. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
1. полное наименование и место нахождения  исполнительного органа 

общества; 
2. дата, время и место проведения общего собрания акционеров; 
3. сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на 

общем собрании акционеров; 
4. кворум общего собрания акционеров; 
5. повестка общего собрания акционеров; 
6. порядок голосования на общем собрании акционеров; 
7. председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров; 
8. выступления лиц, участвующих в общем  собрании акционеров; 
9. общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания акционеров, поставленному на голосование; 
10. вопросы поставленные на голосования, итоги голосования по ним; 
11. решения, принятые общим собранием акционеров. 

Протокол подписывается председателем (членами президиума), секретарем общего  
собрания, акционерами (присутствующими на общем собрании и владеющими 
пятью и более процентами голосующих акций) и счетной комиссией. В случае 
невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, 
протокол подписывается его представителем на основании выданной ему 
доверенности. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с 
протоколами об итогах голосования, доверенностями на право участия и 
голосования на общее собрании, а также подписания протокола и письменными 
объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы 
должны храниться Правлением Банка, и предоставляться акционерам в любое 
время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания 
акционеров. 

6.12. Определение   порядка предоставления акционерам информации о деятельности  
Банка, в том числе определение печатного издания осуществляется  общим 
собранием акционеров.   

6.13. Порядок проведения заочного голосования и список вопросов, решение которых 
недопустимо путем проведения заочного голосования, определяется Советом 
директоров Банка. 

6.14.   До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших 
акционеров (их представителей). Представителей акционера должен предъявить 
доверенность, подтверждающую его полномочия на участие5 и голосования на 
общем собрании акционеров. Акционер/представитель акционера, не прошедший 
регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать 
участие в голосовании. Акционер общества, являющийся собственником 
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привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, 
проводимом  в очном порядке и участвовать в обсуждении рассматриваемых им 
вопросов. Если иное не установлено решением общего собрания акционеров, 
проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные 
лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается 
решением общего собрания акционеров. 

 
Статья 7. 
СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ  
7.1.  Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка. 

7.2.  Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров из числа 
акционеров или иных лиц, не являющихся акционерами Банка сроком на 5 (пять) 
лет и переизбираются общим собранием в случае досрочного прекращения 
полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка в порядке, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

7.3.  Количественный состав Совета директоров и требования, предъявляемые к лицам,  
избираемым в этот состав, устанавливаются Положением «О Совете директоров 
Банка», утверждаемым общим собранием акционеров. 

7.4. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляется кумулятивным 
голосованием в порядке, определенным действующим законодательством.  

7.5. Из числа членов Совета директоров Банка большинством голосов от общего  числа 
членов Советов директоров тайным голосованием избирается Председатель Совета 
директоров Банка, который организует работу Совета директоров Банка, созывает 
заседания Совета директоров и председательствует на них, а также организует на 
заседаниях  Совета директоров ведение протокола, в порядке установленном 
настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка 
его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбирать своего 
Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 
Банка. 

7.6. Члены Правления Банка, кроме его Председателя не могут являться членами 
Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть 
переизбран Председателем Совета директоров Банка. 

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Банка могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не будет определено решением общего 
собрания акционеров Банка. 

7.8. Исключительная компетенция Совета директоров Банка: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров; 
3) принятие решения о размещений акций Банка и цене их размещения в 

пределах количества объявленных акций; 
4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных 

бумаг; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 
6) принятие решение о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
Банка; 
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8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 
органа, избрание Председателя и членов исполнительного органа, а также 
досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа; 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирование работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) определение порядка использования резервного капитала; 
13) утверждение докуме6нтов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным 
органам в целях организации деятельности Банка); 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительства 
Банка и утверждение положений о них; 

15) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других 
организаций; 

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

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

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

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не  
      относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не 
могут быть переданы для решения Правлению Банка. 
Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 
соответствии с Уставом банка отнесены к компетенции его исполнительного 
органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания 
акционеров. 

7.9.    Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе 
его Председателя или исполнительного органа либо по требованию любого члена 
Совета директоров, службы внутреннего аудита Банка, аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Банка, а также акционера Банка, владеющего 
самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности 5 (пятью) и 
более процентами голосующих акций Банка. 

7.10. Обязанность письменного уведомления членов Совета директоров Банка о 
предстоящем заседании Совета директоров Банка с указанием даты, времени, 
места, и повестки дня лежит на секретаре Совета Директоров или (и) Правлении 
Банка. В случае, если секретарь Совета Директоров или (и) Правление Банка  
своевременно не выполнило указанной обязанности, письменное уведомление 
членов Совета директоров осуществляется инициатором созыва заседания Совета 
директоров Банка. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка 
направляется не позднее трех дней до созыва заседания. Член Совета директоров 
обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в 
заседании Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано 
Председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее десяти дней 
со дня поступления требования о созыве. 

7.11.  Совет директоров вправе принимать решения по внесенным на его рассмотрение 
вопросам, если в заседании Совета директоров участвуют не менее половины от 
числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов 
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Совета директоров становится менее половины, Совет директоров Банка обязан 
созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов 
Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного  общего собрания 
акционеров. 

7.12.  Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров 
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании 
Совета директоров, является решающим. Передача голосов одним членом другому 
члену Совета директоров запрещается. 

7.13.   Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном 
в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и 
подписан лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Совета 
директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. 

7.14.   Допускается возможность принятия решения Советом директоров Банка заочным 
голосованием, в случае если более половины членов Совета директоров уведомили  
Правление Банка  о невозможности их участия в заседании Совета директоров. 
Принятие решения Советом директоров Банка заочным голосованием должно быть 
оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей 
членов Совета директоров в количестве и в порядке установленном для проведения 
очного заседания.  
Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые Советом 
директоров, путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.  

7.15.  По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) 
Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно по любому основанию. 

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

директоров Банка. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с 
момента получения указанного уведомления Советом директоров Банка. В случае 
досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового 
члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от 
общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров, 
при этом полномочия данных членов истекают одновременно с истечением срока 
полномочий совета директоров в целом.  

 
Статья 8. 
ПРАВЛЕНИЕ  БАНКА  
8.1.  Правление Банка является исполнительным органом Банка, осуществляющим 

руководство текущей деятельностью Банка, и избирается Советом Директоров 
Банка сроком на 5 (пять) лет. Правление Банка состоит из: Председателя Правления 
Банка, Первого Заместителя  Председателя Правления Банка, Заместителей 
Председателя Правления Банка и других членов Правления Банка. Количественный 
состав членов Правления Банка устанавливается Положением  «О Правлении 
Банка» утверждаемым Советом Директоров Банка. 
К компетенции Правления Банка относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Банка, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка. Правление Банка обязано исполнить 
решения общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.  

8.2.  Правление Банка: 
а) принимает решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенные 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции 
других органов и должностных лиц Банка; 
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б) предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с 
настоящим Уставом подлежат рассмотрению общим собранием акционеров или 
Советом директоров, и  подготавливает по ним соответствующие материалы, 
предложения и проекты решений; 
в) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка; 
г) обеспечивает соблюдение работниками Банка законодательства Республики 
Казахстан; 
д) оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении банковских и 
иных операций; 
е) рассматривает и утверждает документы по вопросам деятельности Банка, в том 
числе Внутренние правила Банка, Положение о структурных подразделениях 
Банка; 
ж) утверждает штаты, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров; 
з) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Банка; 
и) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля; 
к) рассматривает и решает другие вопросы, вынесенные на рассмотрение 
Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка. 

8.3.  Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления или по 
требованию любого из его членов. Правление полномочно решать относящиеся к 
его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его 
заседании участвуют не менее половины членов Правления Банка. 
Заседание Правления Банка может проводиться в любой день (праздничный или 
выходной), в любом месте и в любое время суток. Ведение заседаний Правления 
осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим. 
Решения Правления принимаются простым большинством голосов от состава 
Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления или лица, 
его замещающего, является решающим. 

8.4  Ведение протоколов заседаний Правления Банка обязательно и осуществляется 
секретарем Правления, назначенным Правлением Банка из числа работников Банка. 
В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе 
потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол 
заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после его 
проведения и подписывается Председателем Правления Банка или лицом его, 
замещающим и секретарем заседания. 

8.5  Полномочия Председателя Правления Банка: 
а) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 
директоров; 
б) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 
в) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими 
лицами; 
г) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за 
исключением работников, являющихся членами Правления Банка), применяет к 
ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к 
окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры 
премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав 
Правления Банка и службы внутреннего аудита Банка; 
д) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления Банка; 
ж)  распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между членами Правления Банка; 
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з) осуществляет иные функции, определенные уставом Банка и решениями общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

 
Статья 9. 
СЛУЖБА  ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА  
9.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, в 

Банке  создается Служба внутреннего аудита.  
       Служба внутреннего аудита состоит из трех членов и является обособленным         
        подразделением Банка. 

 Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и Правление Банка. 
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

 
Статья 10. 
АУДИТОРСКАЯ  ПРОВЕРКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАНКА  
10.1.  Проведение аудиторской проверки по итогам финансового года обязательна для 

Банка. 
10.2.   Аудиторская проверка бухучета и отчетности, первичных документов и другой  

информации о деятельности Банка осуществляется аудиторской организацией 
(аудитором), правомочной (ым) на проведение аудита в соответствии с 
законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей (им) 
требованиям банковского законодательства Республики Казахстан. 
Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления 
Банка за счет Банка либо по требованию крупного акционера, за его счет.  
Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть 
назначен решением суда, по иску любого заинтересованного лица.  
Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в 
отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Банка. 
Аудиторская организация (аудитор) обязан (а) представить уполномоченному 
органу Республики Казахстан по его требованию копию заключения о проведенном 
аудите Банка. 

 
Статья 11. 
ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  АКЦИОНЕРА  БАНКА  
11.1.  Акционер Банка имеет право: 

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом и 
уставом  Банка; 
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 или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 
5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания 
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; 
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9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом. 

11.2.   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 в созыве общего 
собрания акционеров; 
2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку 
дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом; 
3) требовать созыва заседания совета директоров; 
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет. 

11.3.  Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 11.1 и 11.2  
статьи 11  Устава. 
Уставом Банка могут быть предусмотрены иные права акционеров. 

11.4. Акционер Банка обязан: 
1) оплатить акции; 
2) в течении десяти дней извещать регистраторов и номинального держателя 

акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, 
необходимых для ведения реестра 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 Законом и иными 
законодательными актами Республики Казахстан. 

  
Статья 12. 
ПОРЯДОК  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ЧИСТОГО  ДОХОДА  
12.1.   После уплаты в соответствии с действующим законодательством налогов и 

обязательных платежей  в бюджет чистый доход используется в порядке,           
определенном общим собранием акционеров Банка. 

12.2. По решению общего собрания акционеров часть чистого дохода остается в 
распоряжении Банка и распределяется между акционерами в виде дивиденда, после 
направления при необходимости чистого дохода на общие нужды Банка. 

12.3. Размер дивидендов в расчете на одну акцию за отчетный финансовый год  
устанавливается  общим собранием акционеров. 

12.4.  Банк вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по 
итогам года. В течении 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в 
печатном издании. 

12.5.   Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами при 
условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и с 
письменного согласия  акционера. 

12.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям (кроме выплачиваемых по 
итогам года) принимается Советом директоров Банка. Общее собрание акционеров 
Банка вправе принимать решения о невыплате дивидендов по простым акциям по 
итогам года, с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение 10 
дней со дня принятия решения. 

12.7 Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен  
на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. 

12.8 Не допускается выплата дивидендов по простым акциям Банка:  
1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала Банка станет отрицательным; 
2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо 
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указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов по его 
акциям; 
3) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его 
ликвидации. 

 
Статья 13. 
ПОРЯДОК   РАСКРЫТИЯ  ИНФОРМАЦИИ  БАНКОМ  
13.1.  Правление Банка доводит до сведения своих акционеров информацию о своей  

    деятельности,  затрагивающую интересы акционеров Банка. 
    Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются: 

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, и 
информация об исполнении принятых решений; 
2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным 
органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банком, отчетов об итогах 
погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных 
бумаг Банка; 
3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком 
имеется заинтересованность; 
4) получение Банком займа в размере, составляющем десять и более процентов от 
размера собственного капитала Банка; 
5) получение банком лицензии на осуществление, каких либо видов деятельности, 
приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензии 
на осуществление, каких либо видов деятельности; 
6) участие Банка в учреждении юридического лица; 
7) арест имущества Банка; 
8)наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате 
которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого 
составляла десять и более процентов от общего размера активов общества; 
9)привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности; 

         10) решения о принудительной реорганизации Банка; 
         11)иная информация, затрагивающая интересы его акционеров. 
          Банк обязан в течении 5-ти дней направить в уполномоченный орган информацию,   
          указанную в подпунктах 1), 3) – 5), 7) – 9) пункта 13.1. настоящей статьи. 
13.2.  По требованию акционера Банк обязан представить акционеру копии документов,  

предусмотренных Законом в порядке, определенном настоящим Уставом, при этом 
допускаются ограничения на предоставление информации, носящей 
конфиденциальный характер и составляющую коммерческую, служебную или 
банковскую тайну, которые устанавливает Совет директоров. 

13.3. Акционер в целях получения информации обращается в Правление Банка в 
письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в 
журнале учета входящих документов Банка. Банк обязан представить акционеру 
требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати 
календарных дней со дня обращения. 
Размер платы за предоставление копий документов устанавливается  Правлением 
Банка и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий 
документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. 

 
 
Статья 14. 
УЧЕТ  И  ФИНАНСОВАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  БАНКА  
14.1.  Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 

декабря. 
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Ж А Р Ғ Ы . 
                                                                                                                                                                
БАП № 1. 
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1 “НЕФТЕБАНК” Акционерлік банкі, әрі қарай Банк, Қ.Р.Заңына сәйкес, 

Құрылтайшылардың жиналысы негізінде (Мәжіліс қаулысы №1. 9 шілде 
1993ж.) Жабық Акционерлік Банк  болып құрылды.  1994 жылдың 6 сәуірінде 
Ашық Акционерлік Банк болып қайта тіркелді. 
Қ.Р. бағалы қағаздар жөніндегі директоратының ұлттық  Комиссиясының 1999ж.16 
сәуірінде № 299 қаулысы боиынша Банкке Ашық Халықтық Акционерлік Банк 
мәртебесі берілді. 

1.2 Қазақстан республикасының өкілетті құрылымының банктік операцияларды 
жүргізуге берілген рұқсат Лицензиясы негізінде Банк өз жұмысын жүргізіп, 
Қ.Р. банктерінің бірегей жүйесіне кіреді. 

1.3 Банк еліміздегі жеке кәсіпкерлікті дамыту үшін, Акционерлердің жеке қорын 
жинақтап, келушілердің (клиент) банктің қаражатын ұтымды пайдалану үшін, 
еліміздегі жеке кәсіпкерлікті дамытуды қолдау үшін, оның экономикалық 
жағдайын көтермелеуге жәрдем беру, заңды және жеке тұлғаларға банктік 
қызмет көрсету негізінде құрылды.  

 
БАП №2.  
БАНКТІҢ   ЗАҢДЫ  МӘРТЕБЕСІ 
2.1. Банк Заң нұсқамасы негізінде, мемлекеттік мерзімді тіркемеден өткеннен 

кейін заңды тұлға   
        ретінде өз құқығына және міндеттемесіне ие бола алады. Банктің Акционері 
болып  
        шетел, Қ.Р.заңды, немесе жеке тұлғалары, банктің нұсқамасы ретімен  
шығарылған  
        акцияларын сатып алғаннан кейін акционер бола алады. 
2.2 Өз қызметінде “Банк” Қ.Р .Конституциясын,  Қ.Р. Заңдарын, Халықаралық 

келісім -шарттарды (келісімдерді) Қ.Р. хатталған Қ.Р. Президентінің банк 
жүйесіне қатысты нұсқаулары негізінде жасалған уәкілдік құрылымдарының 
нормативтік құқылық  актілері   негізінде, осы Жарғының негізінде, 
акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Директорлар Кеңесінің Заң 
жүзіндегі қаулыларын басшылыққа алып, өз жұмысын жүргізеді.       

2.3 Банктің жеке өзіндік балансы, корреспонденттік есеп - шоты, жеке мекемелік 
мөрі, іс қағаздары, эмблемасы және басқа да деректемелері болады.  

2.4 ҚР өкілетті құрылымының нормативтік құқық  актілері, және  Қ.Р. Заңына  
сәйкес Банк өз қызметіндегі басқару саласында,  шешім қабылдауда, қызмет 
көрсету тарифтерін қоюда, клиенттерге қызмет көрсетуде, жалақы беру, таза 
пайданы бөлуде жеке дербестікке ие болады. 

2.5 Банк Қазақстан Республикасының Заңының тиым салынбаған шаралары 
негізінде және нормативтік құқықтық актілеріне сай, өз атынан келісім 
жасасуға, мүліктік және мүліктік емес құқыққа ие болып, өз жауапкершілігімен  
сот орындарында талап қоюшы немесе жауап беруші ретінде қатысуға 
мүмкіндігі бар.  

2.6 Қазақстан Республикасы Заңдары мен Актілері негізінде “Банк”шет елдерде, 
ТМД-ға қатысатын басқа елдерде, Қ.Р. басқа аймақтарында өз филиалдарын, 
өз мекемелерін ашып, Банк атынан банктік операциялар жүргізуге құқығы 
бар. Филиалдар және өкілеттіктер заңды тұлға болып саналмайды, олар Банк 
атынан және Банк нұсқауымен өз ережелеріне сай қызмет көрсетеді.  Банк 
міндеттемелері үшін филиалдар жауап бермейді, Банк филиалдардың 
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міндеттемелерін, жауапкершілігін өз мойнына алады.Сонымен қатар,  Банк 
есеп-кассалық бөлімшелер аша алады (жинақтау кассалары). Банктің есеп- 
кассалары (жинақтау кассалары) өз алдына жеке қызмет көрсететін Банк 
бөлімшесі ретінде  құрылып, өкілетті құрылымның келісіміне сай  заңды тұлға 
бола алмайды. Есеп-кассалары филиал немесе уәкілеттік санатына 
жатпағандықтан Қазақстан Республикасы  аумағында банк операцияларының 
өзіне тән арнаулы қызметін атқаруға құқылы. 

2.7 Іс жүзіндегі Заң негізінде Банкке тиесілі мүлікке талап қойылған жағдайда, 
Банк өз міндетттемелері  негізінде толықтай жауапкершілікке тартылады 
(оның ішінде өз клиенттері алдында). Акционерлердің міндеттемелері үшін 
Банк жауап бермейді, ал Банк міндеттемелері үшін банк акционерлері жауап 
бермейді.Қ.Р. Заңы тарайтын көлемде болмаса, өздеріне тиісті акциялар 
көлемінде  тәуекелшілділікке барған акционерлер залалын өз мойнына 
алады.  Банк өз қызметінде мемлекеттік орындаушы және өкілеттік 
органдарға Банк міндеттемелері бойынша тәуелді емес және өз тарапынан 
мемлекеттің  міндеттемелері  үшін жауапты емес, ал Мемлекет, Банк немесе 
Мемлекет арасындағы ерекше жағдайдағы  келісімі болмаса, Банктің 
міндеттемелері үшін жауапты емес.  

2.8 Банк құрылымында қызмет мерзімі шектелмейді. 
2.9 Банктің толықтай ресми аталымы:   
Орыс тілінде - Акционерное Общество “НЕФТЕБАНК” 
Қазақ  тілінде - Акционерлік Қоғам  “НЕФТЕБАНК” 
Ағылшын тілінде - Joint Stock Company  “NEFTEBANK”. 
Қоғамның қысқартылған ресми атауы : 
Орыс тілінде – АО «НЕФТЕБАНК» 
Қазақ тілінде – АҚ «НЕФТЕБАНК» 
Ағылшын тілінде – JSC «NEFTEBANK» 
2.10. Мемлекеттік меншіктігі- жеке меншік. 
2.11. Банктің және Банк Басқармасының тұрғылықты жері – 466200., Ақтау қ., 9 
шағын аудан,  
23 - А үй. 

 
БАП № 3. 
БАНКТІК ҚЫЗМЕТ. 
3.1 Банк  өкілетті құрылымның берген Лицензиясының негізінде төмендегідей 

қызметтер атқара алады:  
а) депозит қабылдау, заңды тұлғалардың банктік есеп-шотын ашып , жүргізу. 
б)  депозит қабылдау, жеке тұлғалардың   есеп-шотын ашып, жүргізу. 
в)  банктік операциялардың жеке түрлерін жүргізетін банктер мен 
мекемелердің корреспонденттік есеп-шотын ашып, жүргізу. 
в-1) Белгілі тұлғаның иелігіндегі тазартылма  қымбатты металдардың 
физикалық мөлшеріне қатысты заңды  тұлға және жеке тұлғалардың 
металлдық есеп-шотын ашып жүргізу.   
г) кассалық операциялар: банкноттарды қабылдау, беру, қайта санау, 
ұсақтау, аудару, сұрыптау, буып-орау және сақтау; 
д) аудару операциялары: заңды және жеке тұлғалардың ақша аудару 
жөніндегі тапсырыстарын орындау; 
е)  есеп операциялары: вексельдерді (дисконт), басқа да заңды және жеке 
тұлғалардың қарыздық міндеттемелерін есептеу.     
ж)  қарыз беру  операциялары: ақылы, жедел, қайтарымды жағдайда несие 
беру. 
з) Заңды және жеке тұлғалардың,оның ішінде банк-корреспонденттердің  
тапсырысы негізінде есеп-шоттары арқылы есеп айырысу. 
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и) сенімгерлік (сенім қоры): ақшаның, тазартылма қымбат металлдардың, 
бағалы қағаздардың айналымын сенімгердің тапсырысына, мүддесіне орай  
басқару,   
к)  банкаралық  клиринг : төлемдерді анықтау, жинақтау, салыстыру, 
сұрыптау және банк операциясының арнайы  түрлерін атқаратын банктер 
мен мекемелердің өзара есебін жүргізу, клирингке қатынасушылардың таза 
жайғасымын анықтау; 
л) сейфтік операциялар: құжаттық түрде шығарылған бағалы қағаздарды, 
клиенттердің құжаттары мен бағалы заттарын сақтау қызметі, оның ішінде 
сейфтік қораптарды, шкафтарды, бөлмелерді жалға беру қызметі;  
м) ломбардтық операциялар: жеңіл өткізілетін депозиттік бағалы 
қағаздардың, жылжымайтын мүліктер кепілдігі негізінде қысқа мерзімді 
несие беру; 
н)  төлем карточкаларын шығару; 
о)  банкноттарды, тиындарды, бағалы заттарды инкассациялау, салып 
жіберу; 
п)  шетел валютасын ауыстыру операциясын  ұйымдастыру; 
р)  төлем құжаттарын инкассаға қабылдау ( вексельдерден басқа); 
с)  чек кітапшаларын шығару; 
у)  аккредитив ашу және оны растап, сол негізде міндеттемелерді орындау; 
ф)  ақшалай түрде орындалуы қарастырылған банктік кепілдеме беру; 
х) ақшалай түрде орындалуы қарастырылған үшінші тарапқа кепілдеме беру 
немесе міндеттеме алу; 

          Жоғарыда көрсетілген банктік операциялардан басқа  Банк, егер Ұлттық 
Банктен берілген лицензиясы болған жағдайда, төмендегідей 
операцияларды жүргізеді: 
а) қалыпқа құйылған тазартылма қымбат металдарды (алтын, күміс, платина 

тобындағы асыл металдар), асыл металдардан жасалған тиындарды сатып 
алу, кепілдікке қабылдау, есепке алу және сату;         
б)  құрамында қымбат металдар және асыл тастары бар зергерлік 
бұйымдарды сатып алу, кепілдікке қабылдау, есепке алу, сақтау және сату; 
в)  вексельдермен операция жүргізу: вексельдерді инкассаға қою, төлеушінің 
вексель өтеуіне қолайлы жағдай жасау, ескертпе вексельдердің төлем 
ақысын өтеу, делдалдық ретпен  векселдерді ризалау (акцепт). 
д)  лизингтік жұмыстар жүргізу; 
е)  өз жеке меншігіндегі бағалы қағаздарды шығару (акциялардан басқа ); 
ж) банк несиесі операциялары (факторинг ): тауар сатып алушыдан (жұмыс, 
қызмет көрсету) өтей алмаушылық тәуекелділігімен бірге төлем сұранысы 
құқына ие болу; 
з) сауданы қаржыландыру (форфейтинг): сатып алушының атына алынған 
вексель негізінде тауар сатып алушының қарыз міндеттемесін өтеу (жұмыс, 
қызмет көрсету ). 

3.2 Банк бағалы қағаздармен нарыққа  байланысты қызмет көрсетуде  кәсіпкерлік 
қызметтің  

       төмендегідей түрлерін көрсетуге қақысы бар: 
а) делдалдық -  Қазақстан Республикасының және рейтингттік агенттіктің 
талап еткен төменгі категориясына сай, немесе  оған қатысты емес Қазақстан 
Ұлттық Банкінің шешіміне сәйкес, басқа  мемлекеттердің бағалы 
қағаздарымен, олардан туындайтын базалық активі шетел валютасы болып 
табылатын бағалы қағаздармен,  немесе  белгіленген тәртіппен  екінші 
деңгейдегі банктерге сатып алуға берілген рұқсат негізінде, облигациялармен  
қызмет; 
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б) өз есебінен делдалдық жасау (дилерлік)- Қазақстан Республикасының 
Заңының № 2 тарауы, №8 “Банктер және Банк қызметі туралы” бабына сәйкес, 
рейтингтік  Агенттіктің талап еткен төменгі  категориясына, немесе оған 
қатысты емес Қазақстан Ұлттық Банкінің   шешіміне сәйкес, мемлекеттік 
бағалы қағаздармен  және олардан туындайтын  базалық активі шетел 
валютасы болып табылатын бағалы қағаздары мен облигацияларымен,басқа 
да бағалы қағаздармен; 
б-1)  бағалы қағаздарды басқару; 
в)     кастодиалдық;  
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіптік қызмет, жоғарыда аталған бір немесе 
бірнеше салада  жүргізу үшін өкілетті органдардың  Лицензиясы  беріледі.      

3.3 Банк  Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі банк туралы заңында қаралған 
басқа да жұмыс түрлерін атқара алады. 

3.4 Банк қабылданған ақшалай қаражаттың сақталуын қадағалап, есеп-шот 
иесінің қаражатын еш кедергісіз  қажетіне жұмсауына кепілдік береді. 

3.5 Есеп-шоттан төленетін төлемдер, оның ішінде бюджетке, еңбекақыға  
бөлінетін төлемдер іс жүзіндегі заң нұсқаулары негізіндегі  кезек тәртібімен 
жүргізіледі. 

3.6 Банктің клиенттермен, үшінші тараппен қарым – қатынасы өзара 
қорытындыланған банк қызметі туралы келісім-шарт, басқа келісім-шарттар, 
түйіспе байланыс шарттар негізінде құрылады. 

3.7 Банк заңды және жеке тұлғаларға  тез арадағы төлемді, қайтарымды принцип 
негізінде несие береді.Банк тарапынан берілген несиелер, несие алушының 
немесе үшінші тараптың өз жеке меншігіндегі Қазақстан Республикасының 
Заңының талап ету ережелері таралатын  мүлік кепілдігімен қамтамасыз 
етіледі, немесе төлемге қабілетті үшінші тараптың несие кепілдігі негізінде 
беріледі.  Банк  кепілдіктің жеткілікті, не жеткіліксіз екендігін өз тарапынан 
анықтайды.Банк кепілдіксіз несие  бере алады (бланктік несие). 

3.8 Банк құқылы :   
- барлық түрдегі жеке меншіктегі мекемелерден есеп алуға, төлемге 

қабілеттілігін  
      растайтын, несиенің қайтарымдылығын растайтын баланс пен құжаттарды 
талап етуге; 
- банктің несиеге берген қаражатының  қатысуымен  құрылған  құрылыс 

жобасының шешімдерін сараптан өткізуге, объектілердің кеңейтілуін, қайта 
құру, техникалық  қайта қарулануын талап етуге; 

- қарыз алушының алған несиесін қайтара алмауы туралы, белгіленген 
тәртіп негізінде, сот органдарына іс қозғау жөнінде арыздануына; 

- несие-қаражат саясаты және банктік  көрсетілген қызмет үшін берілетін  
сыйлық ақы көлемін, комиссиялық сыйлық ақы көлемін клиенттермен 
жасасқан келісім-шарт негізінде тағайындауға; 

 
3.9   Банк операциялардың, өз  клиенттерінің, корреспонденттерінің   
есебінің, салымдарының құпиялылығын  сақтауға  кепілдік береді. Барлық 
Банк қызметкерлері жүргізілген операциялардың, клиенттер мен 
корреспонденттердің есебі мен салымдарының құпиялылығын сақтауға 
жауапты. Клиенттердің есеп-шоттары туралы анықтама Қ.Р. Заңдарына 
сәйкес   негізде беріледі. 

3.10 Kлиенттердің ақшалай қаражаттарына, басқалай бағалы заттарына тиым 
салу, немесе басқа   

          талаптар Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі Заңдарының аясындағы 
тәртіп негізінде  
          жүргізіледі.                            
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БАП № 4.       
БАНКТІҢ  МҮЛІГІ, ЖАРҒЫЛЫҚ  КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЫ. 
4.1 Банктің мүлігі болып негізгі қорлар, айналымдағы қаражаттары, және басқа 

бағасы банктің жеке балансында көрінетін мүлігі  табылады. Бұл мүліктер  
Заңды түрде  Банктің жеке меншігі болып  саналады.Банк мүліктерін құрудың 
көздері  болып:  
- акционерлердің жарғылық  капиталға салған ақшалай қаражаты; 
- олардың айналымынан түскен пайда, 
- Қазақстан Республикасының заңгерлік актілері тыйым салмаған табыс 

көздері;       Банктің Жарғылық капиталы құрушылардың 
акциялардың номиналды бағасын өтеу арқылы  және акцияларды 
инвесторларға (инвесторға) Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі 2003 
ж. 13.05.-дегі № 415-11”Акционерлік банктер туралы”(әрі қарай Заң), Заңы 
негізінде салым бағасымен сату жолымен құрылады . Банктің хабарланған 
Жарғылық капиталы 1 321 000 000 (бір миллиард үш жүз жиырма бір 
миллион ) теңгені құрап , әрқайсысының номиналдық бағасы 1321 (бір мың 
үш жүз жиырма бір) теңге болып, барлығы 1 000 000 (бір миллион ) иесі 
аталған қарапайым акцияларға бөлінген .   

4.2 Қарапайым акция, әр акция сатып алған акционерге, басқа да қарапайым 
акция иелерімен бірдей көлемде  құқық  иелендіреді .  

4.3. Қарапайым акция, акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға, 
дауысқа салынған күн тәртібіндегі сұрақтарды шешуде  өз дауысын беру 
құқығын береді. Сонымен қатар, қарапайым акция  Қазақстан 
Республикасының  қолданыстағы   заңнама негізінде, акционерге дивиденд 
алу құқығын, Банк жабылған жағдайда Банк мүлігінің бір бөлігін алу  құқығын 
береді. 

4.4. Банк мүлігіне иелік етуге қатысушылардың үлесі Жарғы  капиталына қосқан 
қаражатына парапар. Банк  өзінің бағалы қағаз болып саналатын 
акцияларын,  құжатқа жатпайтын формада шығаруға құқылы. Банктің 
акцияларын шығару, акция иелерінің реестрлер жүйесін сақтауды  тіркеуші 
жүргізеді.   

4.5. Банктің басқа да құнды қағаздары; 
4.5.1. Банк директорлар Кеңесінің шешімімен облигацияларды, еркін өтімді 

айналымдағы облигацияларды  басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқы 
бар. Бағалы қағаздардың номиналдық бағасы шығарылу жағдайына 
байланысты қойылады; 

4.5.2. Бағалы қағаздардың айналымдағы өтімділік жағдайы, айналымға салу 
құқысы қолданыстағы Заң негізінде  жүзеге асырылады;      

4.6. Жаңа акциялар шығару арқылы Банк капиталын ұлғайту туралы шешім 
Акционерлердің жалпы жиналысының қаулысымен қабылданады. 

4.7. Егер Банк жаңа акцияларды , басқа да  айналымдағы өтімді бағалы 
қағаздарды шығаруға ниет білдірсе, Банк осы жаңадан шығарылған 
акцияларды, немесе айналымдағы өтімді бағалы қағаздарды өз 
акционерлеріне, тең жағдайда сатып алудағы артықшылығына сәйкес, 
қолдарындағы акцияларына пропорционалды түрде ұсынуға құқылы. 

4.8. Банк шығарған акцияларды сатып алу Заң негізінде директорлар Кеңесінің 
шешімімен жүзеге асады, оның ішінде қосымша негіздер (заңды түрде осы 
Жарғының күшімен орындалатын ), соның  нәтижесінде акцияларды сатып 
алу мүмкіндігі  директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады. 
Акционерлердің банк акцияларын сатуына   Банк кедергі бола алмайды . 

4.9.  Банк түскен таза пайданың есебінен , қарапайым акциялардың 
дивидендтерін төлер алдында, өкілеттік құрылым белгілеген ең төменгі 
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мөлшерден кем емес  тұрғыда,  резервтік капитал құра алады. Банктің 
резервтік капиталы,  Банк қызметі барысындағы тартқан залалдың орнын 
толтыру үшін пайдаланылады. Егер Банктік резервтік капитал белгілі бір 
төлемдердің нәтижесінде өкілетті құрылымның бекіткен мөлшерінен кеміп 
кетсе, Банк резерв капиталын белгіленген мөлшерге дейін көтеру үшін 
аударым жұмыстарын жүргізуге міндетті. Банктің тартқан залалы резерв 
капиталынан толтырылады, олар жетпеген жағдайда – Банктің басқа қаражат 
есебінен толтылуы тиіс. 

4.10.  Банк  өз  қызметін қаржыландыру үшін, акционерге төлеуге  арналған   
ақшалай қаражатты шоғырландыру үшін, өндірістік және әлеуметтік өркендеу 
қорын, материалдық көтермелеу қорын құрады. Өндірістік-әлеуметтік 
өркендеу, материалдық көтермелеу қорлары ақпарат жұмыстарын, жаңа 
банк технологиясын, әлеуметтік саланы және банк қызметінің тиімділігін 
көтермелеу үшін құрылады. Материалдық көтермелеу қоры банк 
қызметкерлерін материалдық-моральдық  тұрғыда көтермелеу үшін 
құрылады.  Жоғарыда аталған қорлар директорлар Кеңесінің бекіткен 
нормативі негізінде таза пайда есебінен, өткен жылғы пайдаланбаған  
қаражатты аудару арқылы құрылады. Директорлар Кеңесінің шешімімен 
басқа да қорлар құрылуы мүмкін. Банктің қорлардын құру және олардың  
қаражатын пайдалану  нормативтерін, Банк басқармасының ұсынысы 
негізінде Банктің директорлар Кеңесі бекітеді.  

4.11.  Банк өз қызметінде тиісті деңгейде бақылау шараларын жүргізу үшін, 
жүргізілетін операциялардың  өзгешелігі және масштабына байланысты 
берілген несиелерді, басқа активтерді,  қайтарылмайтын, күмәнді, талап 
қоюға мүмкін емес несиелерді жүйелеп, өз тарапынан Қазақстан 
Республикасының өкілетті құрылымдары тағайындаған, Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес қарсы шаралар,  провизия (резервтер) 
дайындайды. 

4.12. Банктің қорларын  бекітілген тәртіппен тиісті  орнына жұмсау,  ұйымдастыру 
және пайдалану  Банк  Басқармасының  құзырына  беріледі. 

4.13. Банктің несие қоры төмендегіден құралады: 
• жеке меншік капитал ( сатып алынған негізгі қордың бағасы, басқа 

банктердің  акциясы және басқа да қорға жұмылдырылған 
қаражаттардан басқа); 

• банк есеп-шотындағы заңды тұлғалардың ақшасы, оның ішінде 
депозитке салынған ақшалар; 

• белгілі мерзімге немесе талап еткенге дейінгі банк есеп-шотындағы 
жеке тұлғалардың ақшасы; 

• басқа Банктерден алған несие; 
• басқа да Заңмен тыйым салынбаған қаражат;       

4.14 . Банктің  операциялық  күн ішінде бөлінбеген кіріс пайдасы несие қоры 
болып есептеледі . 

 

БАП № 5 
БАНКТІҢ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ: 
5.1. Банктың құрылымдары болып төмендегілер табылады:  

  а)   жоғарғы құрылым -  акционерлердің Жалпы жиналысы; 
  б)    басқару құрылымы - директорлар  Кеңесі; 
  в)    орындаушы орган - Басқарма;  
  г)    банктің қаржылық – шаруашылық қызметін тексеруші құрылым, ішкі 
тексеріс қызметі; 
  д)    Іс жүзіндегі Заңға сәйкес Банк басқа да құрылымдарды құра алады. 
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БАП № 6.                                     
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ  ЖАЛПЫ  ЖИНАЛЫСЫ . 
6.1.  Акционерлердің  жалпы жиналысы Банктің ең жоғарғы құрылымы болып   
табылады, оның  
        ерекше міндетіне төмендегілер жатады: 

1. Банктің Жарғысына  өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, жаңа баспада 
бекіту; 

2. Банкті еркін түрде қайта құру немесе таратып, жою;   
3. Банктің  хабарланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім 

қабылдау  
4. тексеру комиссиясының өкілеттілігін және санын анықтау; 
5.  директорлар Кеңесі мүшелерінің санын анықтап, өкілеттілік мерзімін, оның 

мүшелерін сайлау, мерзімінен бұрын өкілеттілігін тоқтату, сонымен қатар 
директорлар Кеңесінің  мүшелеріне сыйлық ақы төлеу жағдайын анықтау; 

6. Банктің қызметін тексеретін аудиттік мекемені  анықтау; 
7. жылдық қаржылық есепті бекіту; 
8. Банктің қаржылық есеп беретін жылын қорытындылау, таза пайданы бөлу 

ретін бекіту, жыл қорытындысында бір қарапайым  акциясына берілетін 
дивидендтің мөлшерін анықтап, қарапайым акциялардың дивидендттерін 
беру туралы шешім қабылдау;  

9.  Заңның 22 бабы, 5 тарауында қаралған оқиғалардың болуына байланысты 
қарапайым және  айрықша акциялар иелеріне  дивиденд төлемеу туралы 
шешім қабылдау; 

10. Банкке  тиесілі барлық  активтерінің  жиырма бес, ( халықтық акционерлік 
банкте он ) немесе одан да көп пайызын құрайтын бір, немесе бірнеше 
бөлігін беру арқылы басқа қызметтер атқаратын  Заңды тұлға құру, немесе 
олардың қызметіне араласу туралы шешім қабылдау;          

11. Банктің ірі мәмілелерін қорытындылау, немесе мәміленің іс жүзіне 
асырылуына мүдделі болған жағдайда, қорытындылау туралы шешім 
қабылдау; 

12. Банктің  алған міндеттемесінің жеке капиталын құрайтын соманың 
мөлшерін он , немесе одан да жоғары пайызға  ұлғайту туралы шешім 
қабылдау; 

13. Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының алдағы уақыттағы 
шақырылуы туралы акционерлерге хабарлама жасаудың нысанын 
айқындау және осындай ақпарат хабарды баспасөз басылымдарында 
орналастыру туралы шешім қабылдау; 

14. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасына сәйкес, 
банктің акцияларды сатып алу кезіндегі бағасын анықтау туралы 
әдістемесін бекіту; 

15. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 
16. Банктің  қызметі жөнінде акционерлерге ақпарат берудің тәртібін айқындау, 

оның ішінде баспасөз басылымын айқындау; 
17. “Алтын акцияны” ендіру және жою;          
18. акционерлердің жалпы жиналысының құзырына берілген ерекше 

мәселелерді, Заң және банк Жарғысында қаралған басқа да мәселелерді 
шешу; 1)-3) тармақшаларда санамалап көрсетілген мәселелер бойынша 
шешімдер, банктің біліктілікті көпшілік дауыс беретін акцияларымен 
қабылдау. Жалпы жиналыстың құзырына жатқызылған қалған мәселе 
бойынша шешімдер, дауыс беруге қатысушы, банктің дауыс беретін 
акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысыменен қабылданады (егер 
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Қазақстан  Республикасының қолданыстағы заңнамасымен өзгедей 
көзделмесе).       

             Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды  
қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне 
жатқызылған мәселелерін, банктің директорлар Кеңесінің шешуіне беруге 
болмайды. Заңмен белгіленген тізімге кірмеген өзгедей мәселелерді 
акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызудың 
тәртібін, банктің директорлар Кеңесі анықтайды. Акционерлердің жалпы 
жиналысының, қолданыстағы заңнамамен акционерлердің жалпы 
жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді 
директорлар Кеңесіне тапсыруға хақысы бар. Акционерлердің жалпы 
жиналысының, банктің ішкі қызметіне жататын мәселелері жөніндегі 
банктің директорлар Кеңесінің кез-келген шешімінің күшін жоюға қатысы 
бар;  

6.2 Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қажеттілігіне қарай, алайда 
жылына бір рет шақырылады. Банк акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысы, қаржылық жыл аяқталғаннан соң бес ай ішінде өткізілуі тиіс. 
Көрсетілген мерзім, есепті кезең ішіндегі Банк қызметінің тексерісін аяқтау 
мүмкін болмаған жағдайда үш айға ұзартылды деп есептелуі тиіс. 
Жылдықтан басқа, барлық жиналыстар кезектен тыс деп табылады. 
Кезектен тыс жиналыс банктің директорлар Кеңесінің, Тексеру 
комиссиясының бастамашылығы бойынша, не болмаса қолындағы акция 
жиынтығы банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп 
пайызына ие акционерлердің бастамашылығы бойынша шақырылады. 
Акционерлердің бастамашылығы бойынша  шақырылатын, акционерлердің 
кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауға және оны өткізуге байланысты 
қаражат шығысы да оларға жүктеледі және осы жиналысты шақыру 
себептері расталғаннан кейін оны банк өтейді. Акционерлердің жалпы 
жиналысын дайындауды және өткізуді әдетте төмендегілер жүзеге 
асырады:  

1) орындаушы орган; 
2) жасалған келісім - шарт негізінде тіркеуден өткізуші; 
3) Директорлар Кеңесі; 
4) Банктің тарату жөніндегі комиссиясы. 

6.3 Банктің директорлар Кеңесі, оны шақыру туралы талапты алған кезден бастап 
он күн ішінде акционерлердің жылдық, кезектен тыс немесе екінші қайтара 
жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, шақыру Заңның 37 
бабының 5 тармағында санамалап көрсетілген адамдардың талабы бойынша 
сот шешімінің негізінде жүзеге асырылады. 

6.4 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оның өткізілуіне 
дейін 45 күннен қалмай жүзеге асырылады. Банктің жалпы жиналысында 
дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен жалпы жиналыс өткізу 
туралы хабарлама жеткізілімін жекелеген акционерлерге жіберуіне қақысы 
жоқ.  Банктің акционерлерге өзгедей бұқаралық ақпарат құралдарын 
пайдаланып, жиналыстың өткізілуі туралы хабарлама беруіне қақысы бар 
(теледидар, радио). Акционерлердің  жалпы жиналысын өткізу туралы хабар 
мынадай мазмұнда болу керек: 
1. Банктің толық атауы мен орналасқан жері; 
2. Жиналыс өткізуді ұсынушы туралы ақпарат; 
3. Акционерлердің  жалпы жиналысының өткізілетін мерзімі, уақыты, және 

орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеуден өткізудің басталу уақыты және 
жалпы жиналысты өткізуге мүмкіншілік болмаған жағдайда Банк 
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Акционерлерінің қайтарылып өткізілетін жалпы жиналыстың күні мен 
уақыты; 

4. Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар Акционерлердің тізімінің түзілген 
уақыты; 

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 
6. Жалпы жиналыстың күн тәртібімен Акционерлерді таныстырудың тәртібі. 

6.5. Акционерлерге ұсынылған ақпарат дауыс беру кезінде шешім қабылдау үшін 
қажет ақпараттан түзіліп берілуі  қажет.Акционерлердің қалауы бойынша Банк 
ұсынған  жалпы жиналыс өтетін жерде көрсетілген құжаттармен танысу үшін 
мүмкіншілік жасауы тиіс.Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 
құжаттары төмендегі аталған ақпараттардан құралуы тиіс: 
1) банктің жылдық қаржылық  есебі; 
2) жылдық қаржылық есептің аудиторлық есебі; 
3) Қаржылық жыл ішіндегі түскен таза пайданың бөлініп беру реті туралы 

директорлар Кеңесінің ұсынысы және банктің қарапайым бір акциясына 
шаққандағы төленетін таза пайданың есебінен  төленетін дивиденд 
мөлшері; 

4) Жалпы жиналысты өткізуді ұсынушының талабына орай басқа да 
құжаттар. 

6.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының тақырыбы директорлар 
Кеңесімен әзірленіп, жалпы жиналыстың күн тәртібіне талқылану үшін 
ұсынылған мәселелердің толықтай тізбесін құрауы тиіс. 

      Күн тәртібіне шығарылған мәселелерді талқылау кезінде, егер жылдық 
жиналысқа қатысушы және дауыс беретін акциялардың тоқсан бес пайызын 
құрайтын Банктің  акционерлері  дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады.Егер акционерлер жалпы 
жиналыс өтетін күнге он бес күн қалған уақыт ішінде ескертпе жасағаннан 
кейін директорлар Кеңесінің төрағасы немесе ірі акционерлер  жалпы жиналыс 
күн тәртібіне толықтырулар енгізуге құқы бар. 

6.7. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелу аяқталған 
кезіне Банктің дауыс беретін акцияларының  жиынтығы елу немесе одан да 
көп акционерлер (акционерлердің жалпы жиналысының өтетін кезеңінде 
дауыс құқығы бар) тіркелген болса, жалпы жиналыс өкілетті деп танылады. 
Жиналым болмаған жағдайда Банк басқармасы  акционерлердің екінші 
қайтара жалпы жиналысын шақыруға өкілетті деп танылады. Жиналым 
болмаған жағдайда, Банк басқармасы акционерлердің екінші қайтара жалпы 
жиналысын шақыруға міндетті (өткізілмегеннің орнына), оның шешімдері, егер 
оған қатысу үшін тіркелу аяқталған кезіне , Банктің дауыс беретін 
акцияларының жиынтығы қырық немесе одан да көп пайызына ие 
акционерлер (акционерлердің жалпы жиналысының өту кезеңіне дауыс беру 
құқығы бар) оған тіркелген жағдайда, заңды болады. Егер Банк 
акционерлерінің саны он мыңнан асқан болса, қайта шақырылған жалпы 
жиналысқа қатысушылардың жиналымы сол жиналған акционерлер санының 
акцияларының 15% - нен төмен болмауы тиіс. 

      Қайта шақырылған жалпы жиналыстың шешімі алғашқы шақырылған 
Акционерлердің жалпы жиналысының барлық талаптары сақталған жағдайда 
ғана іске асады. 

6.8. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келіп жеткен 
акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің өкілі, 
өзінің дауыс беруге өкілеттігін  растайтын, әрі заңнаманың талаптарына 
сәйкес ресімделген сенімхатын әкеліп көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген 
акционер (акционердің өкілі) жиналымды анықтау кезінде ескерілмейді және 
дауыс беруге қатынасуға қақысы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы 
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жиналым болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады. Егер барлық 
акционерлер немесе  олардың өкілдері тіркелінген, хабарлама жеткізілген 
және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы емес жағдайды қоспағанда, 
акционерлердің жалпы жиналысы бұрындары жарияланған уақытынан ерте 
ашылмайды. 

6.9. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын 
(төралқасын), хатшысын, санақ комиссиясының мүшелерін сайлауды 
өткізеді, құқығы бар қатысып отырған адамдардың қарапайым көпшілік 
даусымен аталған адамдарды сайлау туралы шешім 
қабылдайды.Акционерлердің жиналысы дауыс берудің: ашық немесе 
жасырын (бюллетеньдер бойынша) нысанын таңдауды жүргізеді. 

6.10. Жалпы жиналыста дауыс беру “Банктің бір акциясы - бір дауыс” принципі 
бойынша жүргізіледі. Дауыс берудің қорытындылары бойынша санақ 
комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама түзіп жасайды және 
оған қол қояды. Дауыс беру хаттама түзіп жасалғаннан кейін және 
акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін, 
дауыс беруге арналған бюллетендер мөр басылып бекітіледі және Банктің 
мұрағатына тапсырылады. Дауыс беру қорытындылары туралы анықтама 
акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса берілуге жатады . 
Оның барысында дауыс беру өткізілген, дауыс берудің қорытындылары 
акционерлердің жалпы жиналысында жария етіледі, және акционерлердің 
жалпы жиналысы жабылғаннан кейін, баспасөз басылымында дауыс беру 
қорытындылары туралы есепті жариялау жолымен акционерлердің қаперіне 
жеткізіледі. 

6.11. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы, акционерлердің жалпы 
жиналысы аяқталғаннан кейін үш күннен кешіктірмей рәсімделеді. 
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мыналар көрсетіледі: 

1. банктің атқару құрылымының толық атауы мен орналасқан жері; 
2. акционерлердің жалпы жиналысының өтетін жері мен уақыты; 
3. акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған банктің дауыс беруге 

қатысатын акцияларының саны туралы ақпарат; 
4. жалпы жиналыстың кворумы; 
5. акционерлердің  жалпы жиналысының күн тәртібі; 
6. жалпы жиналыста дауыс берудің реті; 
7. жалпы жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы; 
8. жалпы жиналысқа қатысып, сөйлеген адамдар;  
9. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне ұсынылған  мәселелер 

бойынша акционерлердің әр мәселе бойынша берген дауысының жалпы 
саны; 

10. дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру 
қорытындылары; 

11. акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер. 
Хаттамаға жалпы жиналыстың төрағасы, хатшысы, жиналысқа қатысып 
отырған дауыс беретін акциялардың 5 (бес) және одан да көп пайызына 
иелік ететін акциянерлер және санақ комиссиясы қол қояды. Ол қол қоюға 
міндетті адамның хаттамаға қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, 
хаттамаға оған берілген сенім хат негізінде оның өкілі қол қояды. Барлық 
жалпы жиналыстың хаттамалары, хаттамалар кітабына тігіледі, ол Банк 
басқармасында сақталады және кез келген уақытта акционерге танысуы 
үшін берілуі тиіс. Акционерлердің талап етуі бойынша оларға хаттамалар 
кітабынан куәландырылған үзінділер беріледі. 
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6.12. Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат берудің ,оның ішінде 
баспасөз басылымын айқындау тәртібін Банктің директорлар Кеңесі жүзеге 
асырады . 

6.13. Сырттай дауыс беруді өткізудің тәртібін және оларды сырттай дауыс беруді 
өткізу жолымен шешілетін мәселелердің тізімін Банктің директорлар Кеңесі 
айқындайды.  

6.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың 
уәкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің сенімді уәкілі акционерлердің 
жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқық беретін сенімхатын 
көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (немесе акционердің сенімді 
уәкілі) жиналымды анықтаған жағдайда есепке алынбайды және оның 
дауыс беруге құқығы жоқ. Айрықша артықшылығы бар акцияның иесі 
акционер, жалпы жиналысқа қатысуға, күн тәртібінде қаралған 
мәселелерді талқылауға қатысуға  құқығы бар. Егер күн тәртібінде басқа 
жағдайлар акционерлердің жалпы жиналысымен тағайындалмаған болса, 
бұл жағдайда басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Бұндай 
тұлғалардың жалпы жиналыс күн тәртібін талқылауға қатысу мүмкіндігі 
жалпы жиналыстың шешімімен қабылданады.  

 
БАП №7 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ. 
7.1 Банк Директорлар Кеңесі, осы Жарғымен Банк акционерлер жиналысының 

жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді шешуді 
қоспағанда, Банк қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асыратын 
құрылым болып табылады. 

7.2 Директорлар Кеңесінің мүшелерін акционерлердің, немесе Банк 
акционерлері болып табылмайтын өзге адамдардың ішінен акционерлердің, 
немесе Банк акционері болып табылмайтын өзге адамдардың ішінен 
акционерлердің  жалпы жиналысы 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды және осы 
Жарғымен көзделген тәртіппен бұрындары сайланған Банктің директорлар 
Кеңесінің мүшелері өкілеттіктерін уақытынан бұрын тоқтатқан жағдайда 
жиналыс қайта сайлайды. Банктің директорлар Кеңесінің сандық құрамы 
қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес акционерлердің жалпы 
жиналысы бекітетін шешімімен  айқындалады. 

7.3 Директорлар Кеңесі сандық құрамы, осы құрамға сайланатын адамдарға 
қойылатын талаптар,акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін “Банктің 
директорлар Кеңесі” туралы Ережемен белгіленеді. 

7.4 Банктің директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау, қолданыстағы заңнамамен 
айқындалып белгіленген тәртіппен кумулятивтік дауыс берумен жүзеге 
асырылады. 

7.5 Банк директорлар Кеңесінің мүшелері ішінен, жасырын дауыс беру арқылы 
директорлар Кеңесінің төрағасы сайланады, ол Банктің директорлар 
Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, директорлар Кеңесінің мәжілісін 
шақырады және оған төрағалық етеді, сондай ақ директорлар кеңесінің 
мәжілісінде осы Жарғымен белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді 
ұйымдастырады. Банктің директорлар Кеңесінің төрағасы орнында болмаған 
жағдайда, оның функциясын Банктің директорлар Кеңесінің шешімі 
бойынша, Банктің директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады. 
Банктің директорлар Кеңесінің, кез келген кез келген уақытта өзінің 
Төрағасын, Банктің директорлар Кеңесі мүшелері жалпы санының көпшілік 
даусымен  қайта сайлауға қақысы бар. 

7.6    Оның Төрағасынан басқа, Банк басқармасы ның мүшелері, Банктің 
директорлар Кеңесінің    
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          мүшелері бола алмайды.  
7.7.    Егер Банктің жалпы жиналысының шешімімен өзгедей айқындалып 
белгіленбесе, Банктің  
          директорлар Кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз сан мәрте 
сайлана алады.  
7.8   Банктің директорлар Кеңесінің айрықша құзіреті мыналар:  

1) Банк қызметтерінің басым бағыттарын айқындау; 
2) Банк акционерлерінің және жылдық және кезектен тыс жалпы 
жиналыстарын шақыру  
    туралы шешімдер қабылдау; 
3) Банк акцияларын орналастыру туралы, оның хабарланған мөлшері 
көлемінде орналастыру   
    бағасын анықтау, 
4) Банк  акцияларын және басқа да құнды қағаздарды орналастыру туралы 
шешім қабылдау; 
      Банктің жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту; 
5) Қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу және жыл қорытындысы 

бойынша төленетін дивидендттен басқа бір қарапайым акцияға төленетін 
дивиденд мөлшерін анықтау; 

6) Банктің облигацияларын және одан туындайтыен құнды қағаздарды 
шығару жағдайларын анықтау; 

7) Банктің атқарушы органын, Банктің атқарушы органның Төрағасын сайлау 
және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оларға төленетін 
сыйақылар мен өтемақылар мөлшерін белгілеу; 

8) Банктің лауазымдық жалақы  мөлшерін айқындап белгілеу, еңбекақы 
төлеу жағдайлары,банк басшыларының және орындау құрылымының 
қызметкерлеріне сыйақы  төлеу жағдайларын айқындап белгілеу; 

9) ішкі аудит қызметкерлерінің жұмыс ретін анықтау, ішкі аудит 
қызметкерлеріне  еңбекақы, сыйақы төлеу жағдайларын айқындау; 

10) аудиторлық мекменің және бағалаушының қызметі үшін төленетін қаржы 
мөлшерін тағайындау; 

11) Банктің таза табысын, резервтік капиталының қаражатын, не өзге де 
қорларын пайдаланудың тәртібін айқындап, белгілеу; 

12) Банк қызметінің ішкі  тәртібінің ретін айқындайтын, Банктің ішкі 
құжаттарын бекіту (Банктің қызмет көрсету құрылымдарының қызмет 
көрсету туралы қабылдаған құжаттарынан басқа); 

13) Банктің филиалдарын, және өкілеттіктерін құру немесе жабу туралы 
шешім қабылдау және Ережесін қабылдау; 

14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен  көзделген 
жағдайларды қоспағанда, Банктің басқа да ұйымдарды құруға және 
қызметіне қатысуы туралы   шешімдер қабылдау; 

15) Бұрынғы тәуелсіз тіркеушімен Келісім-Шарт жойылған жағдайда тәуелсіз 
тіркеушіні сайлау; 

16) Банктің жасырын сипат алатын және коммерциялық құпиясын құрайтын 
ақпаратын айқындап белгілеу; 

17) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген 
тәртіппен ,ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау; 

18) Акционерлердің айрықша құзіретіне жатпайтын, өзге де мәселелер. 
Директорлар Кеңесінің құзіретіне, сонымен қатар, оларды шешуді Банктің 
директорлар Кеңесі жүзеге асыруы тиісті осы Жарғының 6-бабында 
айтылған мәселелер жатады. Банктің директорлар Кеңесінің айрықша 
құзіретіне жатқызылған мәселелерді Банк басқармасының шешуіне 
беруге болмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы белгілі бір шектеулер 
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енгізе алады, ол бойынша осы Жарғымен айқындалып белгіленген 
мәселелер Банктің директорлар Кеңесінің айрықша құзіретіне жатады: 

7.9 Директорлар кеңесінің мәжілісі қажеттілігіне қарай, алайда кемінде 
тоқсанына бір рет өткізіледі. Директорлар Кеңесінің мәжілісін, Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы, оның өз бастамашылығы бойынша, директорлар 
Кеңесінің кез-келген мүшесінің, Банктің Тексеру  комиссиясының, немесе 
Банктің тәуелсіз аудиторының, Банк Басқармасының, сондай ақ Банктің 
дауыс беретін акцияларының жиынтығы 10 (он) пайыздан көп, дербес немесе 
басқа да акционерлермен бірлесе иеленуші Банк акционерінің талабы 
бойынша шақырады. 

7.10 Банктің директорлар Кеңесінің алдағы уақыттағы болатын мәжілісі туралы, 
күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсете отырып, Банктің мүшелеріне 
жазбаша жеткізілімін жасау міндеті, Директорлар Кеңесінің хатшысына 
немесе (Және) Банк Басқармасына жүктеледі. Егер Директорлар Кеңесінің 
хатшысы немесе банк Басқармасы көрсетілген міндеттерін уақтылы 
орындамаған жағдайда, Директорлар Кеңесі мүшесі жазбаша хабарлама 
жеткізілімін жасауды, Банктің директорлар Кеңесі мәжілісін шақырудың 
бастамашысы жүзеге асырады. Банктің директорлар Кеңесі мәжілісін өткізу 
туралы хабарлама жеткізілімі мәжіліс шақырылғанға дейін үш күннен 
кешіктірілмей жіберіледі. Хабарлама жеткізілімінде мәжілістің өтетін күні, 
уақыты, орны және күн тәртібі көрсетіледі. Директорлар Кеңесінің мүшесі, 
өзінің директорлар Кеңесінің мәжілісіне қатысу мүмкіндігі болмайтындығы 
туралы алдын-ала директорлар Кеңесінің Төрағасына немесе Банктің 
директорлар Кеңесінің оның орнын алмастырушы мүшесіне хабарлап 
жеткізуге міндетті. 

7.11 Директорлар Кеңесінің, егер директорлар Кеңесінің мәжілісіне сайланған 
директорлар Кеңесінің мүшелері санының тең жартысынан кем емесі 
қатысатын болса, оның қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер 
қабылдауға қақысы бар. Егер директорлар Кеңесі мүшелерінің саны тең 
жартысынан кем болып қалса, Банк, Банктің директорлар Кеңесінің қалған 
мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруға 
міндетті. Банктің директорлар Кеңесінің қалған  мүшелерінің акционерлердің 
осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға 
ғана қақысы бар. Көрсетілген кезеңде Банктің директорлар Кеңесінің, 
кейіннен оларды Банк акционерлерінің жалпы жиналысында бекіте отырып, 
Банк қызметінің төтенше мәселелері бойынша шешім қабылдауға қақысы 
бар.Банк акционерлерлерінің жалпы жиналысының директорлар Кеңесінің 
төтенше мәселелер жөніндегі шешімімен келіспеген жағдайда, директорлар 
Кеңесінің осындай шешімі жарамсыз деп табылады. 

7.12 Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы  болады. Директорлар 
Кеңесінің шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған 
кезде директорлар Кеңесінің Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 
Банктің директорлар Кеңесі бір мүшесінің дауысын директорлар Кеңесінің 
басқа бір мүшесіне беруге тиым салады. 

7.13 Банктің директорлар Кеңесі мәжілісінде хаттама жүргізіледі, ал оны 
өткізгеннен кейін үш күннен кешіктірмей ресімделеді және оған төрағалық 
етуші мен хатшы қол қояды. 

7.14 Банктің директорлар Кеңесіне сырттай дауыс беру арқылы шешімдер 
қабылдау мүмкіндігіне жол беріледі. 

7.15 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, кез келген негіздеме 
бойынша, Банктің директорлар Кеңесі кез келген мүшесінің (барлық 
мүшесінің) уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. 
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7.16 Өзінің  бастамашылығы бойынша Банктің директорлар Кеңесі мүшесінің 
уәкілеттілігін тоқтату, кез келген уақытта Банктің директорлар Кеңесіне 
жазбаша түрде хабарлама жеткізілім жасау арқылы жүзеге асырылады. 
Банктің директорлар Кеңесі мүшесінің уәкілеттігі, хабарлама жеткізілімін 
директорлар Кеңесі алғаннан бастап тоқтатылады, егер хабарлама 
жеткізілімінде, оның мерзімі алты айдан асуға тиісті емес, бұдан да кейінірек 
мерзім көрсетілмесе, онда осынау мерзім, Банктің директорлар Кеңесінің 
қалған мүшелерінің даусымен қабылданады. 

 
БАП №8. 
БАНК  БАСҚАРМАСЫ. 
8.1 Банк Басқармасы, ағымдағы қызметіне басшылық жасауды жүзеге 

асыратын, Банктің атқарушы орган болып табылады және оны Банктің 
директорлар Кеңесі 5 (бес) жыл мерзімге сайлайды. Банк Басқармасы: Банк 
Басқармасының Төрағасы, Банк Басқармасы Төрағасының бірінші 
Орынбасары, Басқарма Төрағасы Орынбасарынан және басқа Банк 
Басқармасы мүшелерінен тұрады. Басқарма мүшелерінің сандық құрамы, 
Банктің директорлар Кеңесі бекітетін, “Банк Басқармасы туралы” Ережемен 
белгіленеді. Банк Басқармасының құзіретіне, акционерлердің жалпы 
жиналысының және Банктің директорлар Кеңесінің айрықша құзіретіне  
жатпайтын, Банк қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. 
Банк Басқармасы акционерлердің жалпы жиналысының және Банктің 
директорлар Кеңесінің шешімдерін орындайды. 

8.2 Банк Басқармасы :   
а) Барлық мәселелер бойынша банк атынан іс-қимыл жасайды, соның ішінде 

оның мүддесіне уәкілдік етеді, Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіппен,  Банк  атынан 
мәмілелер жасайды; 

б) осы Жарғыға сәйкес олар, акционерлердің жалпы жиналысының немесе 
директорлар Кеңесінің қарауына жататын барлық мәселелерді алдын ала 
қарайды және олар бойынша материалдарды,ұсыныстарды және 
шешімдердің жобаларын дайындайды; 

в)  Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық жасау 
мәселелерін шешеді; 
г) Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын 

қамтамасыз етеді; 
д) Банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыру кезінде пайда болатын 

мәселелерді жедел түрде шешеді; 
е) Банктің қызмет мәселелері, оның ішінде Банктің ішкі Ережелері, Банктің 

құрылымдық бөлімшелерінің Ережесі жөніндегі құжаттарды қарайды және 
бекітеді; 

ж) Штатты бекітеді, кадрларды іріктеу - орналастыру және даярлау 
мәселелерін шешеді; 
з) Шешімдер шығарады (қаулылар) және банктің барлық қызметкерлері 

орындауы үшін міндетті нұсқамалар береді; 
и)  Есепке алуды, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін 
шешеді; 
к)  Банк Басқармасының Төрағасының ұсынысы бойынша, банк 
басқармасының қарауына  
     енгізілген, басқа да мәселелерді қарайды және шешеді. 

8.3 Басқарманы, Басқарма төрағасы - қажеттілігіне қарай немесе оның Қандай 
да болмасын мүшелерінің талап етуіне қарай шақырады. Егер оның 
мәжілісіне Банк Басқармасы мүшелерінің тең жартысынан кем емесі 
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қатысқан жағдайда, оның құзіретіне жатқызылған және оның қарауына 
енгізілген мәселелерді шешуге өкілетті болады. Банк Басқармасының 
мәжілісі кез-келген күні (мерекелік немесе демалыс күндері), кез-келген 
жерде және тәуліктің кез-келген уақытында өткізіледі. Басқарманың 
мәжілісін  жүргізуді Басқарма Төрағасы не болмаса оның орнын 
алмастырушы адам жүзеге асырады.Басқарманың шешімі, Басқарма 
құрамының жай көпшілік даусымен қабылданады. Берілген дауыстар тең 
болған жағдайда, Басқарма Төрағасының немесе оның орнын алмастырушы 
адамның дауысы шешуші болып табылады.   

8.4 Банк Басқармасының мәжілістеріне хаттама жүргізу міндеті және оның Банк 
Басқармасы ішінен тағайындайтын, Басқарма хатшысы жүзеге асырады. 
Басқарма мүшесінің Банк Басқармасының шешіміне келіспеген жағдайда, 
талап етуге қақысы бар, ал хатшы ерекше пікірді хаттамаға енгізуге міндетті. 
Банк Басқармасы мәжілісінің хаттамасы, оны өткізгеннен кейін үш күннен 
кешіктірілмей ресімделеді және оған Банк Басқармасының Төрағасы немесе 
оның орнын алмастырушы адам және мәжіліс хатшысы қол қояды. 

8.5 Банк Басқармасының Төрағасы өз құзіретінің күшімен:  
а) Директорлар Кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының 
шешімдерін  
орындауды жүзеге асырады; 

б) Банк жұмысына қатысты Банк атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды, 
Банкке уәкілдік ету    

     құқығына сенімхат береді; 
в) Банк атынан үшінші тараппен  қажетті іс-әрекеттерді жүргізу үшін сенім-хат 
береді; 
г) Банк қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және 
жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін 
айқындайды. Қызметтік жалақылар мен дербес үстеме ақылар мөлшерін 
белгілейді, сыйлық беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын 
алады және тәртіптік шаралар береді; 

д) Өзі қызметте болмаған жағдайда, өз қызметін атқаратын орынбасарды 
тағайындайды; 
ж) Банк басқармасының Төрағасының орынбасарларының, Басқарма 
Төрағасы мен оның  
     орынбасарлары арасындағы міндеттерді бөлісуіне қарай өз міндеттерін 
орындауды талап  
     етеді; 
з) Банк Жарғысында анықталған және Акционерлердің жалпы жиналысының 
және  
    Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталған басқа қызметтердің 
орындалуын жүзеге  
    асырады.   
 

БАП №9 . 
ІШКІ АУДИТ  ҚЫЗМЕТІ . 
9.1  Банктің қаржылық – шаруашылық қызметін бақылау үшін Банкте  ішкі Аудит 

қызметі құрылады. Ішкі Аудит қызметі үш адамнан құрылып, Банктің жекеше 
бөлімшесі болып табылады. Банктің  жеке Аудит  қызметкерлері Банктің 
директорлар Кеңесінің, Басқарма мүшелігіне сайлана алмайды. Банктің ішкі 
Аудит қызметкерлері тікелей Директорлар Кеңесіне бағынып, оның алдында 
өз жұмысы туралы есеп береді.   

 
БАП №10.   
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БАНК   ҚЫЗМЕТІН  АУДИТОРЛЫҚ  ТЕКСЕРУ . 
10.1   Қаржылық жылдың  қорытындылары бойынша аудиторлық тексеру жүргізу 
Банк үшін  
          міндетті.  
10.2. Банк қызметі туралы бухгалтерлік есепке және есептілікке, бастапқы 

құжаттарға және де басқа да ақпараттарға аудиторлық тексеруді, 
аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес және Қазақстан 
Республикасының  Банк заңнамасының (оның) талаптарына сәйкес келетін 
аудит жүргізуге заңды өкілеттігі бар аудиторлық ұйым (аудитор) жүзеге 
асырады .Банкті аудиторлық тексеру директорлар Кеңесінің, Банк 
басқармасының, немесе көп пайызды акционерлердің ұсынысы негізінде 
жүргізіледі. Егер Банк Басқармасы аудит жүргізуден бас тартқан жағдайда, 
аудит жүргізу сот шешімімен, аудит жүргізуді ұсынған адамның талабы 
бойынша жүргізіледі. Аудиторлық мекеме (аудитор) тексеріс нәтижесінің 
есебін немесе қорытындысын директорлар Кеңесіне, Банк басқармасына 
тапсыратын есебінде айқындайды. Аудиторлық мекеме өкілетті құрылымның 
талап етуі бойынша тексеріс нәтижесі құжаттарының көшірмесін  ұсынуға 
міндетті. 

 
 БАП №11.                                      

 БАНК  АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ  ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН  МІНДЕТТЕРІ . 
11.1. Банк Акционерінің құқығы бар: 

1) қолданыстағы Заң және Банктің Жарғысында қаралған рет бойынша 
Банкті басқаруға қатысуға; 

2) дивидендтер алуға; 
3) Банктің қызметі туралы ақпараттар алуға, оның ішінде Банктің жалпы 

жиналысымен және Жарғысымен анықталған ретпен Банктің қаржылық 
есебімен танысуға; 

4) бағалы қағаздардың өз жеке меншігінде екеніне кепілдік беретін 
тіркеушіден немесе номиналдық ұстаушыдан үзінді көшірме алуға; 

5) Банктің директорлар Кеңесіне сайлау үшін акционерлердің жалпы 
жиналысында  үміткерлерді ұсынуға; 

6) Банктің құрылымдарының қабылдаған шешімдерін сот жолымен даулауға; 
7) Банк қызметі туралы банкке жазбаша сұрау салуға және банкға сұрау 

түскеннен кейін 30 күн ішінде нақты жауап алуға;  
8) Банк жойылған жағдайда мүліктің бөлігін иемденуге; 
9) қолданыстағы Заңда анықталғандай Банктің акцияларын және өзінің 

акцияларына аудара алатын басқа да бағалы қағаздарын 
артықшылықпен сатып алуға; 

11.2. Сонымен қатар ірі акционердің құқығы бар: 
1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртуға және жалпы 

жиналысты өткізуге  директорлар Кеңесі қарсы болған жағдайда оның 
өткізілуі туралы талаппен сот орындарына арызданынуына; 

2) қолданыстағы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тәртібіне қосымша сұрақтарды кіргізуді ұсынуға; 

3) директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 
4) Өз есебінен аудиторлық мекемелерден аудиторлық тексеруді жүргізуді 

талап етуге;  
11.3.  Осы Жарғының 11 бабының 11.1 және 11.2. тармақшаларында  

тағайындалғандай 
        Акционерлердің құқығын шектеуге жол берілмейді.                                         

11.4. Банк Акционері міндетті: 
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1) акция құнын өтеуге; 
2) он күн ішінде тіркеушіні немесе осы акционерге тиісті номиналдық 

акцияларды ұстаушыны Банктің акцияларының реестрін жүргізушінің 
жұмысын реттеуге арналған өзгерістер туралы ақпарат беруге; 

3) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияларға жататын 
Банк туралы және Банктің жұмысы туралы ақпаратты таратпауға; 

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңына және басқа да 
заңнамаларға сәйкес және басқа да міндеттерді орындауға; 

11.5.  Банк акционері міндетті: 
1)    акцияларының құнын төлеуге; 
2)    он күн ішінде тіркеушіні және осы акционерге тиісті акциялардың 

номиналдық иесін, Банктің акцияларын ұстаушыға тіркеу жүргізуді реттеу 
үшін, ақпараттардың өзгергені туралы хабарлауға; 

3) қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпияларды, 
Банк туралы, оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға; 

4) Қазақстан Республикасының Заңдарына және қолданыстағы 
заңнамаларына сәйкес басқа да міндеттемелерді орындауға.  

       
БАП №12. 
ТАЗА ПАЙДАНЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. 
12.1 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес салықтар мен бюджетке міндетті төлемдер 

төленгеннен кейін таза табысы, Банк акционерлерінің жалпы жиналысы 
айқындап белгілеген тәртіппен пайдаланады.  

12.2 Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, таза табысының бір 
бөлігі Банктің билігінде қалады және қажет болған жағдайда табысты, 
Банктің жалпы мұқтажына бағытталғаннан кейін, дивиденд түрінде 
акционерлердің арасында бөлінеді. 

12.3. Қаржылық есеп беру қаржылық жылда бір акцияға шаққандағы 
дивидендтердің мөлшерін Банк Басқармасы белгілейді. 

12.4. Банктің тоқсан сайын, жартыжылдықта бір рет, не болмаса жыл 
қорытындысы бойынша дивидендтер төлемдерін жүргізуді жариялауға 
қақысы бар. Бұл шешімді Банк шешім қабылданғаннан кейін 5 күн ішінде 
дивиденд төлеу туралы ақпарат баспа бетінде жариялануы тиіс. 

12.5. Дивидендтер төлеу қолма-қол ақшалай немесе есеп-шотқа аудару 
жолымен, сондай-ақ Банк хабарлаған акциялар бойынша  акционердің 
жазбаша келісімімен Банктің құнды қағазымен төлеу арқылы  жүргізіледі. 

12.6.  Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу ( жыл 
қорытындысы негізінде төленетіндерден басқа) Банктің директорлар 
Кеңесінің шешімімен жүргізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл 
қорытындысы бойынша қарапайым акция иелеріне дивиденд төлемеу туралы 
шешім қабылдауға, ол шешім қабылданғаннан кейінгі 10 күн ішінде  газет 
бетінде жарияланғаннан кейін, құқығы бар.   

12.7. Дивиденд алуға алуға құқығы бар акционерлердің тізімі келесі дивиденд 
төлейтін мерзімнің басталу уақытының бастапқы кезеңіне сай құрылуы 
қажет. 

12.8. Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбейді: 
1) жеке капиталдың мөлшерінің жетіспеушілігі жағдайында, немесе Банктің 

жеке капиталының мөлшерінің мардымсыз болуы жағдайында; 
2) Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамаларына 

сәйкес төлемдік мүмкіншілігі немесе жағдайы жоқ болса, не болмаса 
акциялар төлегеннен кейін жоғарыда аталған жағдай тууы қаупі болған 
жағдайда; 
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3) Егер сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен оны жою 
туралы шешім қабылданса. 

 
БАП №13.  
БАНКТІҢ  АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АҚПАРАТ БЕРУ РЕТІ.     
13.1 Банк басқармасы акционерлерге, олардың мүддесіне қатысты өз қызметі 

туралы ақпараттарды жеткізеді. 
         Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты болып төмендегі ақпараттар 
танылады: 

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің 
шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы 
ақпарат; 

2) Банктің шығарған акциялары және және басқа да құнды қағаздары 
және Банктің уәкілдік берілген құрылымдарымен жүргізілген құнды 
қағаздарды орналастырылуы  туралы есептің қорытындысы, Банктің 
құнды қағаздарының құны өтелгені туралы есеп, уәкілдік берілген 
құрылымдардың Банктің құнды қағаздарын жойғаны туралы есеп; 

3) Банктің жасаған ірі мәмілелері, және мәмілелерді жасасуға Банк 
мүдделі болған жағдайда; 

4) Банктің барлық капиталының он пайызын немесе одан да көп 
пайызын құрайтын мөлшерде Банк қарыз алған жағдайда; 

5) Қандай да болмасын қызмет көрсету үшін Банк лицензия алған 
жағдайда немесе қандай да болмасын Банк қызметін жүргізуге 
берілген лицензияның күші тоқтатылған, жойылған жағдайда; 

6) Заңды тұлға мекемесінде Банктың қатысуы; 
7) Банктің мүлігін қамауға алу; 
8) Банктің жалпы активінің он немесе одан да жоғары пайызын құрайтын 

баланстық бағасы бар Банк мүлігі жойылуына алып келген төтенше 
жағдайлар туындаған болса; 

9) Банкті және Банктің лауазымды адамдарын әкімшілік жауапкерлікке 
тарту; 

10) Банктің еркінен тыс қайта құрылуы туралы шешім;  
11) Акционерлердің мүддесіне қатысты басқа да ақпарат. 

Банк 5 күн ішінде уәкілетті құрылымдарға 13.1 баптың 1),3)-5),7)-9) 
тарауларында көрсетілген ақпараттарды жолдауға міндетті. 

13.2 Акционерлердің талабы боцынша Банк акционерлеріне Заңмен реттелген 
және Банк Жарғысында анықталған құжаттардың көшірмесін табыс етуге 
міндетті. Оның ішінде Банктің  жасырын сипат алатын және коммерциялық 
құпиясын құрайтын, қызметтік, банктік және басқа да Банк директорлар 
Кеңесі шектеген ақпараттарға шектеу  қоюға болады..  

13.3 Ақпараттарды алу үшін акционер Банктің Басқармасына жазбаша түрде 
сұрау салады. Акционерлердің сұранысы Банктің кіріс құжаттарын тіркейтін 
кітапта тіркелуі тиіс.Банк акционер талап еткен құжаттарды (талап етілген 
құжаттардаң көшірмесін) сұрау салған күннен бастап он үш календарлық күн 
ішінде табыс етуге міндетті.Талап етілген құжаттардың көшірмесін дайындап 
табыс ету қызметтері үшін төленетін ақының мөлшерін Банк Басқармасы 
белгілейді және төлемақының мөлшері құжаттардың көшірмесін дайындауға 
және акционерге құжаттарды жеткізу үшін жұмсалған шығындардың бағасы 
мөлшерінен аспауы тиіс.   

 
БАП №14. 
БАНКТІҢ  ЕСЕБІ  МЕН ЕСЕПТІЛІГІ. 
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14.1 Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталады және 31 
желтоқсанда    

          аяқталады; 
14.2 Банк өзі жүргізетін операциялардың есебін, Қазақстан Республикасының 

есепшілік және қаржылық есеп беру туралы халықаралық мәртебеде 
қолданылатын заңнамасына сәйкес  белгіленген тәртіппен бекітілген 
бухгалтерлік есептің стандартына сай жүзеге асырады. 

14.3 Құжаттар айналымын, сондай ақ сақтауға жататын негізгі құжаттардың 
тізбесін Банк Қазақстан Республикасының  қолданыстағы заңнамасы мен 
Қазақстан Республикасының  өкілетті құрылымының нормативтік құқықтық 
кесімдеріне сәйкес жүзеге асырады. 

14.4 Банк Басқармасы жыл сайын Банктің акционері жалпы жиналысына, 
талқыланылуы және бекітілуі үшін өткен жыл ішіндегі қаржылық есептілігін 
табыс етеді. Банктің жылдық қаржылық есептілігі, Банк акционерлері 
жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірілмей ,  
Банктің директорлар Кеңесінің алдын-ала бекітуіне жатады. 

14.5 Банк жылдық есепті, оның ішінде жылдық баланспен бірге қоса алғанда, 
жылдық кіріс-шығыс есебін, Ұлттық Банктің және (немесе) өкілетті 
құрылымның тағайындауымен, аудиторлық мекеме (аудиторшы) бекіткеннен 
кейін,”Банктер және Банк қызметі туралы” Заңының 19 бабының 4 
тармақшасында көрсетілген ретпен, берілген ақпардың шындығы расталып, 
жылдық баланс пен кіріс-шығыс есебі акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысында бекітілгеннен кейін баспасөз бетінде  жариялайды.Банк 
квартал сайын Ұлттық Банк және (немесе) уәкілетті құрылым тағайындаған 
ретпен және мерзіміне сәйкес, аудитордың растауынсыз өз балансын 
жариялайды. 

 
БАП №15 
БАНК ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ (ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ). 
15.1. Банкті қайта ұйымдастыру (қосу,біріктіру,бөліп ажырату ,бөліп шығару, қайта 

өзгертіп құру) Қазақстан Республикасының  қолданыстағы заңнамасымен 
белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасы өкілетті құрылымының  
рұқсатымен, акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге 
асырылады. 

15.2. Банк таратыла алады:  
а)  Қазақстан Республикасы өкілетті құрылымының рұқсаты болған 
жағдайда, акционерлердің  жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті 
түрде) тарату; 
б) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген 

жағдайларда, соттың шешімі бойынша. Банкті тарату туралы шешім 
қабылдағаннан кейін құрылған тарату комиссиясы өз қызметін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.                          

    
БАП №16 
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ. 
16.1  Осы Жарғымен үйлестірілмеген жағдайларда, Банк  Қазақстан 
Республикасының   
         нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады; 
16.2 Осы Жарғы заңнамада бекітілген тәртіппен мемлекеттік тіркемеден өткеннен 

кейін өз күшіне енеді. 
         
“НефтеБанк” АҚ   
Басқармасының Төрайымы                                      Г.С. Мусина.                                                 
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