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ОКЫРМАНҒА

Сонғы онжылдық біздің еліміз үшін «өзгерістер дәуірі» болды. 
Еіімізде көпукладты нарықтық экономиканы қалыптастыруға бағыт- 
талған толық ауқымды реформалар жүзеге асырылды. Мұнда күшті 
де серпінді дамыған банк секторын жасау маңызды рөл атқарды. Бұл 
кезең тарихта банк секторы ішіндегі бүкіл қарым-қатынас жұйесін, 
яғни ¥лттық банк тарапынан басқару жэне бақылау саясатын түбегейлі 
езгерткен монобанктік жүйеден нарықтық экономика талаптарына жа- 
уап беретін қазіргі заманғы жаңа банк секторына кешу, әмбебап банк- 
тер жүйесін калыптастыру кезеңі болды. Бірақ мұның барлығы банкир 
психологиясын өзгертпейінше жемісін бермек емес. Сондықтан жақсы 
білім алған, бастамашыл, догмалардан азат жэне ойластырылған, сарбдал 
тәуекелге бара алатын жаңа тұрпатты банк қызметкерін тәрбиелеу басты 
міндет болып отыр.

Міне, сондықтан да Қазақстан банк жүйесінің дамуында білік- 
тілігі, банк мәдениеті, бизнес туралы мағлұматы, ұйымдастырушылық 
кабілеті анағұрлым жоғары кадрларды әзірлеу ең бірінші басымдыққа 
айналуға тиіс. Бұл орайда оқулық пен әдістемелік эдебиеттің атқарар 
рөлі қомақты.

Ұсынылып отырған «Қазақстанның банк жұйесі» оқу құралы сту- 
денттерді базалық теориялық білімдермен және бірқатар практикалық 
машықтармен байытуға тиіс. Елдің банк секторының ары қарай даму 
стратегиясын, эсіресе корпоративтік басқаруды жетілдіруді, тәуекелді 
бағалаудың тиімді жүйесін қалыптастыруды жэне халықаралық стан- 
дарттар тәжірибесін пайдалануды сипаттау өте маңызды.

«Қазақстанның банк жүйесі» оқу құралын зерделеу арқылы ізде- 
нушілер банктердің экономикадағы ролі, банктердің кредиттік және 
инвестициялық операциялары, банк қызметін реттеу тетіктері туралы 
мағлұмат алады, игерген білімдерін макроэкономикалық ахуалды тал- 
дау, банк қызметі нарығында бағдар ұстануга қолданып, банк қызметінің 
басқарушылық қырлары жөніндегі білімдерін жетілдіре алады.

Оқу құралы экономикалық мамандықтарды меңгеріп жүрген сту- 
дентгер мен ізденушілер үшін пайдалы көмекші болатынына сенімдімін.

Дәулет СЕМБАЕВ,
Қазақстан Қаржыгерлер Ассоциациясының 
Құрме гті төрағасы
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КІРІСПЕ

Дамыған банк жүйесін құру кез келген елдегі түбегешті экономика- 
лық өзгерістердің басты шарты болып табылады. Қазақстан нарықтық 
экономикасы бар елдердегі қаржы-кредит институттарының даму үрдісін 
жэне қаржылық, соның ішінде банктік қатынастарды қүқықтық түрғыдан 
реттеу тәжірибесін басшылыққа ала отырып, отандық болмысқа икем- 
деді, Мұның өзі көптеген экономикалық және әлеуметтік өзгерістерден, 
мемлекетгің өндірістік әлеуетінің артуынан көрініс тапты.

Банк жүйесінің әлеуетін арттыру, банк ресурстарын еселеу -  бірінші 
дәрежелі маңызы бар міндет пен отандық экономика кызметінің маңызды 
басымдықтарының бірі болып табылады.

ҚР Ұлттык банкінің экономиканың нақгы секторына әсері банк сек- 
торы арқылы жүзеге асырылатындықган, ол осындай аса маңызды буын 
болып қала береді. Банк қадағалауы жөніндегі Базель комитеті белгілеген 
тиімді банк қадағалауының түбегейлі қағидаларының негізінде қадағалау 
қызметінің практикасына банк тәуекелдерін реттеу жөніндегі элемдік 
банк практикасындағы жалпы қабылданған көзқарастарды ұстану, банк 
есебінің, бухгалтерлік және қаржылық есептіліктің хапықаралық стан- 
дарттарын енгізу және т.б. жөніндегі жұмыстар жалғасын табуда. Ал бұл 
қазақстандық банктердің әлемдік деңгейғе көтерілуіне, біздің елімізге шет 
елдік әріптестер тарапынан көрсетілер сенімнің нығаюына негіз болады.

Банк ісінің қазіргі заманғы қаржы мэдениеті деңгейіне көтерілген 
жоғары білімді мамандарының болуы -  экономикалық қызмет нэти- 
желілігінің кепілі. Бұл орайда кадрлар даярлау, ғылыми-әдістемелік 
жұмысты ұйымдастыру жүйесі маңызды рөл атқаруы керек.

¥сынылып отырган оқу құралының міндеті студенттерді қазіргі 
заманғы банк ісінің негіздерімен таныстыру, экономикалық талдау ма- 
шықтарын, банк қызметінде кездесетін әр түрлі жағдайларда оңтайлы 
шешімдер қабылдауға үйрету болып табылады.

Бұл оқу құралының басты мақсаты -  оқырмандарға материалды дер- 
бес оқып-үйрену барысында пайдалана алатын ақпарат беру. Онда Қазақ- 
стандағы банк қызметінің негізгі терминдері, ұғымдары мен принциптері, 
әдістері баяндалады. Қазақстанның банк жүйесінің калыптасу ерекшелігі- 
не, банк қызметінің мәні мен банк жүйесінің құрылымына, Қазақстанның 
Ұлттық банкі мен коммерциялық банктер қызметінің, ҚР Қаржы нарығын 
қадағалау агенттігінің қызмет ерекшеліктеріне баса назар аударылады.

Оқу құралы қаржы-экономикалық оқу орындарының студенттеріне, 
банк жүйесінің практикалық қызметкерлеріне, ғылыми қызметкерлер 
мен кәсіпкерлерге арналған.
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3-тарау Коммерциялық банктер 
және олардың қызметін 

ұйымдастыру

Тарауда төмендегі мәселелер қарастырылады:

-  коммерциялық банктер қаржы делдалдары ретінде;
-  коммерциялық банктің уйымдастыру қурылымы;
~ банкті басқару құрылымы;
-  банк басқармасының неәізгі функциялары;
-  банктің функционалдық бөлімиіелерінің құрылымы;
-  екіниіі деңгейдегі банктердің жалпы сипаттамасы;
-  банк қызметінің құқықтық негіздері;
-  банктерді ашу, лицензиялау, тіркеу және қызметін доәару:
-  банктің клиенттерімен және Ұлттық банкпен өзарг 

қарым-қатынасы.

3.1. Коммерциялық банктер -  
банк жүйесінің негізгі буыны

Кредит жүйесінің төменгі буыны халық шаруашылығыні 
тікелей қызмет көрсететін және коммерциялық негізде қаржы 
қызметінің кең ауқымын көрсететін дербес банк желісінен тү  
рады. Бұлар коммерциялық банктер деген жалпы атаумен банж 
заңнамасына сәйкес бірігетін коммерциялық, кооперативтік жәнг 
жекеменшік банктер.
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«Коммерциялық банк» термині банктер негізінен алғанда 
аудаға, тауар алмасу операциялары мен төлемдерге қызмет 
вөрсеткен банк ісі дамуының алгашқы кезеңінде пайда болган. Не- 
пзгі клиентура саудагерлер («коммерциялық» деген атау осыдан 
■еліп шығады) еді. Алайда өнеркәсіптің және басқа да салалардың 
лмуына байланысты банктер экономиканың өзге сфералары- 
т  да қызмет көрсете бастады, кейіннен банк атауындағы «ком- 
жрциялық» термині өзінің бастапқы мәнін жоғалтты. Ол енді 
іинктің «іскерлік» сипатын, қызмет тегіне қарамастан шаруа- 
ішлық агенттерінің барлық әрекет турлеріне қызмет көрсетуге 
іағытталғанын көрсететін болды. Коммерциялық банктер -  нарық- 
тык экономиканың кәсіпкерлік практикасында нақты қаржы опе- 
дашялары мен қызметтерінің көпшілігін орындайтын кредит ме- 
«емелерінің ертеден келе жатқан ең бұқарашыл тобына жатады.

Бүгінгі таңда коммерциялық банк өз клиенттеріне 200- 
жн астам алуан өнім мен қызмет түрлерін үсынуға қабілетті. 
Операциялардың осыншалық кең әр тараптануы коммерциялық 
іанктерге өз клиенттерін сақтап қалуға және қолайсыз деген 
юнъюнктураның езінде пайдаға шығуға мүмкіндік береді.

Қайсыбір операцияның шығындары осындай қиын ахуалда 
«гаайлы жағдай тапқан өзге операциялардың пайдасымен жабы- 
ш п отырады. Нарықтық экономикасы бар елдердің барлығында 
юммерциялық банктердің кредит жүйесінің басты операциялық 
#%ъіны болып қалуы тегін емес. Олар кредит-ақша рыногының 
г,былмалы жағдайларына жеңіл көндігуге қабілетті екендіктерін 
■врсетіп отыр.

Депозиттік-ссудалық операцияларды орындай отырып, ком- 
мерциялық банктер барлық мүдделі жақтарға нақты пайда әке- 
леді. Салымшылар өздерінің депозиттерінің айналым қүралдары 
және өтімді активтер функциясьш орьгадағанын, кей жағдайларда 
■айыздық пайда әкелгенін кәдеге жаратады. Займшылар ссу- 
ханы әжептәуір үзақ уақыт кезеңінде пайдаланады. Жекелеген 
|сақ салымшылардьщ көпшілігі банкке азын-аулақ ақша сомасын 
■амшының сабындай қысқа уақытқа салуға ниеттенген жағдайдың 
гіінде осындай дәрежеге жететін еді. Коммерциялық банктер бол-
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маса ірі фирмалардың ешқайсысы уақытша бос ақша қаражаты бар 
ұсақ фирмалардың займшылары ретінде іскерлік операцияларды 
жүргізе алмас еді.

Әлбетге, банктер де бұл операциялардан пайда көреді, Олар 
ссудаларға салымдар бойьшша төлейтіннен неғұрлым жоғары 
пайыз қойып, табыс табады.

Жалпы қоғамға қатысты алғанда ол банктердің ссудалык 
операцияларынан алатын пайдасы ссудаға берілуге тиісті қаржы 
ұсынысының шектеулі көлемімен неғүрлым өнімді мақсаттарға 
қол жеткізуді қамтамасыз етеді (мәселен, пайданың жалпы нор- 
масын 4-тен 5%-ға дейін арттырады). Болашақ займшыларды 
мақсатты түрде іріктей отырып, берілген қарыз қаражатқа жоғары 
пайыздық мөлшерлеме төлей алатындарына ғана ссудалар беріп. 
банктер ақша қаражатының ағынын жоғары қайтарым алуды 
қамтамасыз ететін тиімділігі жоғары шаралар арнасына бұрады.

Коммерциялық банктер өз клиенттеріне ақшаны сақтаудьш 
алуан депозиттер түріндегі оңтайлы формасын үсынады. Мүнын 
өзі ақшаның сақталуын және клиентгің өтімділіке қатысты сұраны- 
сын қанағаттандырады. Көптеген клиенттер үшін ақша сақтаудын 
мүндай формасы оны облигацияларға немесе акцияларға салудан 
әлдеқайда қолайлы болып табылады.

Банк кредиті -  қаржы қызметтерінің неғүрлым оңтайлк 
және көп жағдайларда теңдесі жоқ формасы болып табылады. 
Ол нақты займшының сүраныстарын ілкімді түрде есепке алуға 
және оларға ссуда алудың шарттарын икемдеуге мүмкіндік береді 
(мұның займ мерзімдері мен өзге де шарттары стандартты, бір- 
келкі болып келетін бағалы қағаздар рыногынан айырмашылығк 
да осында).

Қазіргі заманғы коммерциялық банктер туралы айта отырып. 
олар кредит жүйесінің өзге де буындары сияқты ұдайы дамьш оты- 
ратьшын атап көрсету керек. Операциялар формасы, бәсекелестік 
әдістері, бақьшау және басқару жүйесі өзгеріп отырады.

Коммерциялық банктің оны банк жүйесіне қосатын базалык 
функциялары бар. Олар: депозиттерді, ақша төлемдері мен есеп 
айырысуды қабылдау, кредиттер беру.
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Коммерциялық банктердің сирек кездесетін қабілеттерінің бі- 
?і және оны өзге қаржы институттарынан айрықшалап тұратын си- 
затты белгісі ақшаны жасау мен жою болып табылады. Бұл жерде 
іқша ретінде қолма-қол ақша ғана емес, сондай-ақ талап етілген- 
'е дейінгі салымдар да жатады. Банктердің ақша жасау мүмкінді- 
*і экономика үшін үлкен маңызға ие. Ол экономика өсімінің са- 
шстырмалы түрде түрақты өсімінің қажег шарты болып табыла- 
гын икемді кредит жүйесінде жүзеге асады. Банк кредиттерінің 
кетіспеуіне және кредит мөлшерлемелерінің жоғары болуына 
?айланысты өндірісті кеңейту коп жағдайда мүмкін болмай- 
ш. Кей жағдайда пайдадан бөлінімдер жинақталғанға немесе 
йзге көздерден алынғанға дейін кейінге қалдырылады. Халық 
шаруашыльп ы ауқымында мұндай практика тиімсіз болар еді, 
себебі бір жағынан ірі ақша сомалары белгісіз уақытқа дейін 
іозғалыссыз жатар еді де, екінші жағынан бұл ақшаға деген зор 
юрулік байқалар еді.

Коммерциялық банктер осы мәселені шешуде маңызды рөл 
ітқарады. Өздерінің депозиттік жөне кредиттік операциялары- 
мен олар уақытша бос қаржыны жүмылдырып, кредит түрінде 
оереді. Сөйтіп халық шаруашылығының ақшаға деген сүранысын 
санағаттандырады, яғни жаңа төлем қүралдарын жасайды.

Әлбетте, өз қызметі барысында банктер ақшаның бір бөлігін 
жояды. Бұл, біріншіден, клиент банкідегі есебінен қолма-қол 
іқша алғанда (ақшаның жалпы массасын өзгертпей), екіншіден, 
гредиттерді займшының есебінен сызу жолымен өтегенде жүзеге 
ісады.

Өз қызметінде коммерциялық банктер нақты принциптерді 
басшылыкқа алады:

-  мерзімдері бойынша банк активтерінің қүрылымына сәй- 
кес келетін қолда бар ресурстар ауқымында жүмыс істей- 
ді, яғни қолда бар ресурстар қысқа мерзімді болып табыла- 
ды, оларды активтерге салу да қысқа мерзімді болуға тиіс, 
әйтпесе ссуданы отеу, қайтару қамтамасыз етілмейді;

~ банктер экономикалық дербестікке ие болуға тиіс, яғни 
өз қаражатымен және тартылған ресурстармен еркін
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жұмыс істеуі керек; клиенттер мен салымшыларды ерка 
таңдауы қажет; өз табысьша еркін ие болуы тиіс. Тек ося 
жағдайларда ғана олар өз қызметінің нәтижесі үшін, өзіае 
тиесілі барлық қаражаты мен мүлкі арқылы өз міндеттеме- 
лері үшін жауап бере алады. Өз операцияларына қатыств 
барлық тәуекелді банк өз мойнына алады;

— коммерциялық банктщ өз клиенттерімен қарым-қатынаси 
кәдімгі нарықтық қатынастар сияқты құрылады, олардыи 
өлшемдері пайда, өтімділік, тәуекел болып табылады;

— мемлеқет банк қызметін тек жанама әдістермен ғана рет- 
тей алады. Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымдн 
тұлғаларына банк қызметіне кез келген формада араласуы- 
на тыйым салынады. Банк кредиторларының мүдделерія 
қорғау және республиканың банк жүйесінің түрақтылығьш 
қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық банк ҚР Үкіметімев 
келісе отырып, капиталының мөлшері теріс банктердщ 
акционерлерінің құқықтары мен міндеттерін оларға зандв 
белгіленген санкцияларды қолдану жолымен мәжбүр етш 
шектеу туралы шешім қабылдай алады.

Банктер мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермей- 
ді, сондай-ақ мемлекет те олардың міндеттемелері бойынша жа- 
уап бермейді. Банктің ұйымдастырушылық қүрылымы екі негізп 
әдіс — басқару құрылымы және оның функционалдық бөлімшелері 
мен қызметтерінің құрылымы арқылы айқындалады.

Коммерциялық банктің 
ұйымдастырушылық құрылымы

Банк жүйесінде үйымдастырушылық белгісі бойынша фи- 
лиалсыз банктерді, бөлімшелері бар банктерді және банк топтарьш 
бөліп корсетуге болады. Көпшілік елдерде банк жүйелері нақты бір 
түрде жұмыс істейтін болса, Қазақстанға банк ұйымдарының бар- 
лық түрлері дерлік бастапқы дамыған қалпында тэн болып отыр.

5.2.
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Банктер өз филиалдары мен еншілес банктерін Қазақстан 
Ғеспубликасының аумағында, сондай-ақ шет елдерде Үлттық 
аанктің рүқсатымен құра алады, ал өкілдіктерін Үлттық банкті ха- 
іардар етіп құрады.

Банктіц филиалы -  занды тұлға болып табылмайтын, банк 
лшаласқан жерден тысқары орналасқан, банк атынан банк қызме- 
тш жүзеге асыратын және өзіне банк берген өкілеттік шегінде 
«рекет ететін банктің окшауланған бөлімшесі. Банк филиалының 
шнкпен бірыңғай балансы, сондай-ақ банк атауымен толық сәйкес 
іелетін атауы болады. Өз филиалын ашу, біріктіру үшін банк 
Үлттық банктің келісімін алуы керек. Бұл үшін жергілікті өкілетті 
және атқарушы органдардың келісімі талап етілмейді.

Қазақстанда шет елдік банктердің филиалдарын ашуға тыйым 
салынады. Шет елдік қатысуы бар банктердің филиалдарын 
і п і у  тәртібін Үлттық банк белгілейді. 2006 жылгы 1 қаңтардағы 
жағдайға сәйкес Қазақстан банктерінің 398 филиалы болды.

Банктіц өкілдігі -  заңды тұлға болып табылмайтын, банк 
орналасқан жерден тысқары орналасқан, банктің атынан және 
оның тапсыруы бойынша әрекет ететін, банк қызметін жүзеге 
ісырмайтын банктің оқшауланған бөлімшесі.

Өкілдік клиенттерге кассалық және кредиттік қызмет көр- 
сетпейді. Шаруашылық шыгындарды жүргізу үшін оған ағымдағы 
есеп ашып беріледі. Өкілдік өзін құрған банк бекіткен ережелерге 
сәйкес өз қызметін жүзеге асырып, Үлтгық банкті хабардар қылған 
саттен бастап ашыдды деп есептеледі. ҚР резңдент емес банктерінің 
екілдіктері ел аумағында Үлттьщ банктің келісімімен ашылады.

Банктің есеп айырысу-касса бөлімі (ЕКБ) — Үлттық банктің 
келісімімен құрылған, аумақтық жағьінан оқшауланған, заңды 
тұ лға болып табылмайтын, филиал немесе өкілдік мәртебесі жоқ, 
КР аумағында жекелеғен банк операцияларын орындаптын банк 
оөлімшесі. 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан 
банктерінің 1148 ЕКБ-сы болды.

Еншілес банк -  занды тұлға болып табылатын, жарғылық 
корының 50%-ы отау-банкке тиесілі банк мекемесі. Еншілес 
банктер дербес занды тұлға болып табылады және «Қазақстан
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Республикасьшдағы банктер және банк қызметі туралы» Заңнын 
12-28-баптарында белгіленген тәртіппен құрьшады. Еншілес 
банктің өзге еншілес банк құруға қақысы жоқ.

Банктердің еншілес ұйымдары болуы мүмкін. Банк тура (ті- 
келей) немесе жанама (жарғылық капиталында өзге заңды тұл- 
ғалардың қатысуы арқылы) дауыс беруші акңиялардың 50%-ынан 
астамын (қатысу үлестерін) иеленетін немесе солармен дауыс бере 
алатын болмаса өздерінің арасындағы шартқа сәйкес банк аталғав 
заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді анықтай алатын заңды 
түлға банктің еншілес ұйымы болып табылады.

Осы Заңның 8-бабы беретін өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін 
банк Үлттық банктің рұқсаты болғанда ғана еншілес үйым құра 
алады немесе иелене алады. Өз қызметін үйлестіру, ортақ мүдде- 
лерді қорғау, бірлескен жобаларды жүзеге асыру және өзге де 
ортақ міндеггерді шешу үшін банктер коммерңиялық емес ұйым- 
дар больш табылатын банк ассоңиациялары мен одақтарын қүру- 
ға қақылы. Банк ассоциациялары (одақтары) банк жүйесіндегі 
бәсекелестікті шектеу, сыйақы мөлшерлемелерін, кредиттер мен 
басқа да қызметтер ұсыну шарттарын өзгерту мақсатында пайда- 
ланыла алмайды (10-бап).

Кредиттер үсыну және басқа міндеттерді шешу үшін банктер 
өзге консорциумдармен, ассоциациялармен бірлескен қызмет жө- 
ніндегі шарт негізінде консорциумдар құруға қақылы (10-1 -бап).

Қазақстан бұрынғы КСРО-дан монополияландырылған банк 
жүйесін мұраға алды. Бұрынғы мамандандырылған банктер 
(Т^ранбанк, Кредсоцбанк, Агроөнеркәсіпбанк, Әлембанк, Халык 
банкі) республиканың бүкіл аймағында ауқымды бөлімшелер 
желісіне ие болса, жаңадан қүрылған банктер (мәселен, Қаз- 
коммерцбанк, Центркредитбанк, Темірбанк, т.б.) өз филиалдарын 
енді құра бастады.

Әлемдік банк практикасы тұрғысынан алғанда бөлімшелері 
бар банктің артықшылығы бөлімшенің бас банктің толықтай 
бақылауында болуында, бөлімше (филиал) шын мәнінде бас 
банктің балансьінда болатын оның оқшауланған бөлігі болып та- 
былады.
7 - 3/ 13-08
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Алайда жоғарыда аталған мамандандырылған банктердің 
«үрделі иерархиялық құрылымы болды. Олардың бас кеңселері 
Алматыда орналасып, оған облыстық басқармалар, ал оларға ау- 
лндардағы бөлімшелер бағынды.

Шет елдерде банк филиалдарының завды тұлға болуға, дер- 
іес мекеме ретінде тіркелуге құқығы бар. Әдетте, филиалдардың 
■өпшілігі тұтыну кредиті, лизинг, факторинг, жылжымайтын 
шүлікті үзақ уақытқа сату және т.б. салаларда мамандандырылған. 
Соңғы кездері Қазақстанда құрылған көптеген коммерциялық 
іанктердің филиалдары жоқ, яғни банк операцияларыньщ барлық 
түрі бір банкке шоғырландырылған.

Батысевропалық банк жүйесіне бүкіл ел көлемінде тармақ- 
танған бөлімшелер желісі бар ірі банктердің шағын топтары тән. 
Көптеген елдерде бөлімшелер ашу үшін аумақтық шектеулер 
юйылмайды.

1988 жылы Германияда 6 ірі коммерциялық банктің 3108 бө- 
лімшесі бар желісі болды, ал барлық банк институттары (жинақ 
банкілері мен кредит кооперативтерін қосқанда) филиалдарының 
саны 39,7 мыңға барабар еді. Франция, Канада, Италня, Жапония 
банктерінің тармақталған бөлімшелері мен филиалдарының желісі 
оар.

АҚШ-тың банк жүйесі сәл өзгеше құрылған. Штатгардың заң- 
намаларында жекелеген банктерді ашуға шектеу қойылған. Мә- 
селен, кейбір штаттар банктерге пггаттың бүкіл аумағында банк 
кеңсесі тұрған қала ауқымында ғана, фшшалдар апіуға рұқсат бер- 
се, келесілері бөлімше ашуға тыйым салады. Қай банк болмасын өз 
штатынан тыс жерде филиалдар аша алмайды. Осыған байланыс- 
ты елде жалпыұлттық филиалдар желісі жоқ. Бүл шектеулердің 
туындауына штатгардың дәстүрлі жікшілдігі және ірі банктердің 
монополиясынан сескену себеп болған. Соған қарамастан бірқа- 
тар жағдайларға орай (өндірісті орталықсыздандыру, автомобиль 
жолдарының дамуы, қала сыртындағы сауда орталықтарының 
ашылуы, халықтың қаланың шет аймақтарына жаппай көшуі жә- 
не т.б.) филиалдық желі жедел өсіп келеді: 1970 жылы 22,9 мың 
болса, 1988 жылы 50,4 мыңға жетті.



Бөлімшелер мен банктердің тармақталған желісі банкке белг» 
лі бір артықшылықтар береді: бас банкке толықтай бағыныпг», 
лық, операциялар шеңберінің кеңеюі және депозиттер тарту үшяі 
ауқымды аумақты қамту, осы факторлардьщ есебінен пайданіЖ 
молаюы. ;

Бас кеңсе тарапынан бақылаудың қиыңдауы, монополистщ 
процестердің күшеюі теріс әсер ретінде қарастырылуы мүмкін.

Банк үйымының қандай да бір түрін таңдау көптеген фактср* 
лар арқылы айқындалады. Олар: банктің стратегиялық міндеттер» 
жекелеген қызметтерге деген оның көзқарасы, аталған мекем»- 
де қабылданған жалпы басқару философиясы. Қазіргі заманли 
практикада бөлімшелерге барлық мәселелерді шедгу'де дербестш 
берілетін банк желісін басқарудың орталықсыздандырылған жүве» 
сі көбірек қолданылады. Мәселен, банкте бір-екі бөлімше болғш 
жағдайда орталықтандырылған басқаруды қолданған ыңғай.ты 
Кез келген жағдайда бүкіл жүйені жедел әрі тиімді басқару түріни 
міндетті түрде болғаны шарт, бас кеңсе мен бөлімшелер арасыши 
шешім қабылдауда, ақпарат алмасуда алшақтық болмағаны абзах !
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Банкті басқару құрылымы

Басқару органдарының басты міндеті -  банктің негізгі фунг- 
цияларын жүзеге асыру мақсатында оның коммерциялық қызме- 
тіне тиімді де үтымды жедел басшылық жасау. Банктің бүкіл кы> 
меті оның қалай үйымдастырылғанына, басшылар мен бағынышты- 
лар арасындағы қарым-қатынастың қалай жолға қойылғанына тіке- 
лей байланысты.

Банктің қүрылымы, бөлімдердің саны, қызметтердің маман- 
дандырьшуы, өкілетгіктердің бөлінісі және т.б. көптеген фактор- 
ларға тәуелді әрі экономикалық жөнділікпен айқындалады, Үсах 
банк қүрылымы бойынша ірі банктен, ауылдық жердегі банк 
өнеркәсіпті өңірдегі банктен, бөлімшесі бар банк бөлімшелері жо.г 
банктен ерекшеленіп түрады.

5.1.
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Ь, Банктің үтымды үйымдастырушылық қүрылымын тандау жал- 
ііалғанда банктегі енбекті үйымдастыру тиімділігінің, оның та- 
р!кты коммерциялық қызметінің маңызды шарты. Банктің үйым- 
щшрушылық қүрылысьшьщ негізгі өлшемі банк орындайтын 
вяаци ялард ын экономикалық мәні мен көлемі болып табылады. 
Г в а н к  түрліше нарықтық жағдайларда жүмыс істеп, алуан 
к м у г  түрлерін корсетуге маманданады, өз алдынатүрлі мақсаттар 

және осыған байланысты оньщ үйымдастырушылық қү- 
іршмының шеңбері де ауыгқып түрады. Қолданылып жүрген 
Ьшдастырушылық қүрылымдардың әрқайсысының өзіндік ар- 
■шньілықтары мен кемшіліктері бар әрі олар үйымдастырудың 
^ ш л ы  әдісін таңдау процесінде міндетгі түрде есепке алынуы 
Ііёс Түрлі банктер өздерінің функционалдық қүрылымына банк 
■данда түрған міндеттерді шешуге жәрдемдесетін түрліше 
■герістерді түрақты түрде енгізіп отырады.
; Банк практикасында банктердің үйымдастырушылық қүры- 
Ікмыньщ функционалдық және дивизионалдық деп аталатын екі 
■цибар.

Функционалдық ұйымдастырушылық қүрылым банк 
щзметінің ерекшеленген қызмет салалары немесе функцияла- 
ры болып табылатын, банк алдындағы міндеттерге қол жеткі- 
^те көмектесетін жекелеген боліктерге бөлу дегенді білдіреді. 
Ьнктердегі қызметтің осындай ерекшеленген түрлері әдеіте 
ішк операциялары, маркетинг, бухгалтерлік есеп және есептілік, 
шруашылық басқармалары болып табылады. Осы функционал- 
іык блоктар шешетін міндеттерінің көлеміне қарай қосымша үсақ
ёелімшелер ашуы ықтимал.

Функционалдық қүрылым негізінен алғанда қызметтің белгі- 
ш бір түрлерін көрсетуге маманданған, түрақты ахуал жағдайын- 
3& нарықтық жағдайлардан тәуелсіз жүмыс істей алатын шағын 
ванктерде қолданылады. Алайда мүндай мінсіз жағдайлар іс 
жүзінде өте сирек кездесетіндіктен, банктер үйымдастырушылық 
іүрылымның өзге де тү'рлерін пайдаланады. ^

Дивизионалдық үйымдастырушылық қүрылым үдайы 
, взгеріп отыратын нарық жағдайларында, кредит мекемелері
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арасындағы бәсеке өскенде қолданылады. Турлі құрылымдық бір- 
ліктер -  басқарма, бөлім, қызмет, сектор, бөлімше болып табыла-
ДЫ.

Банк өнімдерінің алуан тұрлерін ұсынуға бағытталған күрьғ 
лымдар өз клиенттеріне жекелеғен қызметтердің улкен көлемш 
көрсететін банктерде жиі қолданылады.

Операциялардың жекелеген тұрлерін ұсынуға маманданғал 
бөлімшенің басшысы және оньщ жоғары білікті, осы салада үлкеи 
практикалық тәжірибесі бар мамандары бөлімшені жоғары бәсекг 
қабілетті етеді. Өнім белгісі бойынша ұйымдастырылған банг- 
тер сөйтіп көрсетілетін қызмет сапасын әлемдік деңгейғе жеткі- 
зуде, сондай-ақ банк өнімінің жаңа түрлерін дамытуда қосымш* 
артықшылықтар алады.

Бұл банктердің құрылымында қысқа мерзімді кредиттеу. 
бағалы қағаздар, траст, қаржы қызметтері және басқа да бас- 
қармалар болуы мүмкін. Әр басқармада ведомстволық бағь:- 
ныстағы жеке маманданған бөлімдер (мәселен, қысқа мерзімі 
кредиттеу басқармасында кәсіпорындарды кредиттеу, халықты. 
шағын кәсіпорындарды кредитгеу бөлімдері; қаржы қызметтер; 
басқармасында лизинг, факторинг және басқа бөлімдер) бол>ы 
ықтимал.

¥сақ банктерде басқармалардың орнына тек мамандандырыл- 
ған бөлімдер ғана құрылады.

Тұтьшушылардың түрлі топтарына бағытталған қ^ры- 
лым. Мұндай принцип бойынша құрылған банктер өз назарыв 
клйенттердің жекелеген топтарына, яғни лсекелеген тұтыну сег- 
менттеріне аударады. Ірі банктер құрылымында корпорациялаг 
мен фирмаларға қызмет көрсету, инвестициялық қызметтер, траст 
операциялары, халыққа қызмет көрсету басқармалары бөлімдер- 
мен бірге болуы мүмкін.

Аймақтық үйымдастыруш ылык күрылымдар. Банк ау- 
қымды географиялық қамтумен жұмыс істеген жағдайда онын 
ұйымдастыру негізіне тұрлі аймақтарда қызмет үсынумен айналы- 
сатын бөлімшелер желісі арқылы қызметті жөнге қоюды көздейтін 
аймақтық ұйымдастырушылық құрылым принципі алынуы мүм-
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■ш. Облыс, аудан ауқымында клиенттерге қызмет көрсетуге 
іағытталған мұндай құрылым жергілікті жағдайларды неғұрлым 
жаксы есепке алута мүмкіндік береді.

Республикада қазіргі таңда алуан түрлі банк қызметін 
■ерсетуге, клиенттердің тұрлі топтарымен жұмыс істеуге, сондай- 
ж  жергілікті аймақтық ерекшеліктерді есепке алуға бағытталған 
ш.ммерциялық банктердің дивизионалдық қүрылымы басым бо- 
жш отыр.

Банкті басқару қүрылымын анықтау басқару органдарын 
іөліп шығаруды, олардыц өкілеттіктерін, жауапкершілігі мен 
жгізгі банк операцияларын жүргізу кезіндегі өзара байланысьга 
іелгілеуді көздейді. Банктерді басқарудың жалпы көзқарастары 
«ен құрылымын банк заңнамасы айқындайды, алайда басқару 
іүрылымының көптеген мәселелерін коммерциялық банк өзі дер- 
іес шешуге қақылы.

Коммерциялық банктің басқару құрылымына оның жарғылық 
■орының қалай қалыптастырылғаны (унитарлық, пайлық және ак- 
зшонерлік) және оның желісінің даму дәрежесі (филиалды немесе 
филиалсыз) тікелей әсер етеді.

Қазіргі таңда коммерциялық банктер негізінен алғанда акци- 
«ерлік қоғамдар ретінде қүрылған, банкті басқаруға акционер- 
іер қатысады. Жоғары басқару органы -  банк акционерлерінің 
* пайшыларының) жалпы жиналысы. Жиналыс банк жарғысын, ба- 
ланстары мен есептерін бекітіп, банк саясатының бағыттары мен 
нақсаттарын анықтайды, яғни стратегиялық міндеттерді шешеді. 
Акционерлер жиналысы жыл сайын, жылдық есеп, есепті жыл ба- 
лансы тұзілгеннен кейін бір айдан қалдырылмай шақырылады.

Банк жұмысына жалпы басшылық жасау, сондай-ақ атқару- 
~іы және бақылаушы органдардың жұмысын қадағалау ұшін ак- 
ционерлер жиналысы банк басқармасын немесе кеңесін 5 жылға 
дейінгі мерзімге сайлайды.

Банк басқармасы (кеңесі) -  банк иелерінің, акционерлерінің 
мү'дделерін қорғайтын өкілетті орган.

Банк басқармасыныц (кеңесінің) ең әуелгі міндеті -  салынған 
капиталдан алынатын қажетті пайда деңгейін қамтамасыз ету бо-



лып табылады. Сонымен қатар кеңее әлбетте, клиенттердің ді . 
мүдцелерін қорғауға тиіс.

Банк басқармасының (кеңесінің) негізгі функциялары:
-  банктің стратегиялық мақсаттарын анықтау және оның сая- 

сатын қальштастыру. Ірі банкте мекеме мақсаттары меЕ 
міндеттері және оларға жету жөніндегі нақты іс-әрекеттег 
бағдарламасы басқарма (кеңес) басшыларымен бірлесе оты- 
рьш дайындайтын арнайы меморандумда айтылады. Оғаш 
мынадай жағдаяттар кіреді:

-  алдағы кезенде басым дамытылуға тиісті операциялар;
-  банк филиалдары мен өкілдіктерін аш>' мәселесі;
-  маркетинг әдістері және тұтынушыларға жаңа банк кредит- 

тері мен қызметтерін ұсыну;
•— өтімділікті қамтамасыз етудің басты әдістері;
-  банктің рыноктағы бәсекелестік позицияларын нығайп 

жөніндегі шаралар;
-  банк қызметіне пайыз мөлшерлемелерін және тарифтерв 

белгілеу саясаты;
-  банк қызметкерлерінің саны мен құрамы, олардың білік- 

тілігін арттыру бағдарламасы және басқалар.
¥сақ банктерде саясат мақсаттары жөніндегі жазбаша че- 

морандум әдеггте жасалынбайды. Филиалдары бар ірі б ан ж  
қарағанда филиалдары жоқ банкке саясат принциптерін белгіле? 
жеңілге соғады, себебі клиентураның жергілікті ерекшеліктері де-; 
ген болады.

' -  басшы қызметтерге адамдарды іріктеу. Қазіргі заманғы баш;
-  күрделі әрі тәуекелі жоғары кәсіпорын, сондықтан да оғш 
білімді, жоғары білікті мамандар мен жауапкершілігі моі 
ясандар басқаруы тиіс;

-  комитеттер құру. Ірі банктерде шешімдер қабылдау үпш
әкімшілік (ағымдағы мәселелер), есеп-ссуда (кредит берч 
жөніндегі тұжырым), сенім қызметі (қаржы инвестицк*-; 
сы), тексеру (қарнсы жағдайын тексеру) комитеттері күрз -̂ 
лады. *
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-  ссуда және инвестиция операцияларына бақылау жасау. 
Басқарма (кеңес) кредиттер мен бағалы қағаздар қоржы- 
нының құрылымын бекітілген банк саясатына сәйкес заңды 
түрде бақылайды.

-  банк қызметін мезгіл-мезгіл тексеріп отыру. Басқарма 
(кеңес) мүшелері банк операцияларына жалпы бақылау жа- 
сайды. Өз мәжілістерінде басқарма, бөлім басшыларының 
есептерін тындап, банк істерін талқылайды.

Басқарма (кеңес) мүшелері өз шешімдері, шығындары, кем- 
шіліктері мен артық іс-әрекеттері, банктер туралы заңды бүзу 
оқиғалары үшін жауап береді.

Сөйтіп, коммерциялық банктегі басқарма (кеңес) акционер- 
лер жиналысының тапсырмаларына сөйкес практикалық қызмет 
жүргізетін жоғары басқару органы болып табылады. Басқарма 
(кеңес) басшылық жасау және практикалық операцияларды жүзеге 
асыру үшін банктің басқару құрылымдарын қалыптастырады. 
Операцияларды басқару ресурстарды жинақтау функциялары мен 
оларды пайдалану әдістерін нақты бөлуге негізделген.

Бұл схема мына түрде көрініс табады: президент -  ссуда опера- 
циялары бойынша аға вице-президент немесе депозит операцияла- 
ры бойынша аға вице-президент -  вице-президент -  департамент- 
тер -  басқармалар -  бөлімдер. Осы көрсетілген принцип бойынша 
банк құрудың өзге де нүсқалары бар болуы мүмкін.

Аймақтық жәие жалпыүлттық рыноктарда банк қызметінің 
кеңеюіне байланысты оның жекелеген оперативтік буындары одан 
әрі күрделеніп, мамандандырылады. Мүның өзі менеджерлер мен 
сарапшыларды тартуды, жаңа технологияларды қолдануды және 
т.б. қажет етеді. Бүл жағдайларда банк ішінде клиенттерге нақты 
кызметтер мен қаржы операцияларының жиынтығын ұсынатын 
мамандандырылған профиортальіқтар жүйесін қүру дүрыс болар 
еді. Олардың өз қызметгері, басқару аппараты, өз сметасы мен 
алатын пайдасы болады. Мәселен, бүл функциялары ерекше бо- 
лып табылатын траст бөлімі. Оның жүмысының шығындары мен 
нәтижесін нақты бағалауға болады. Бұл схема былайша сипатта- 
лады: президент -  операциялар бойынша вице-президент -  бөлу 
каналы (профиорталықтар) -  аймақтар.
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Банк холдинг-компаниясында мамандандырудың бұдан да 
жоғары дәрежесіне қол жеткізіледі, Бұл схема бойынша оған 
қаржы, ипотека, лизинг компаниялары, траст және инвестиция 
фирмалары, жол чектері мен кредит карточкаларын шығаратын 
компаниялар, аудиторлық фирмалар және т.б. кіреді. Банк холдин- 
гі олардың қызметін бақылап отырады.

Бұл жерде бөлімшелер мен филиалдардың заңдық дербестігі 
бар. Ортада -  холдинг-компания, оньщ жан-жағында -  банктер. 
қаржы, траст, лизинг және ипотека компаниялары.

Сөйтіп, холдингтік схема еншілес компаниялар мен фи- 
лиалдардың дербестігінің жоғары дәрежеде болуьш кездейді.

Банк қызметіне жедел басшьыық жасау ұшін акционерлер 
жиналысы басқарма (кеңес) құрамынан банк басқармасынын 
(кеңесінің) төрағасын сайлайды. Ол банк атынан өкілдік етіп. 
акционерлердің шешімдерін орындайды, банктің еңбек ұжымын 
ұйымдастырып, оған басшылық жасайды, банктің іскерлік өмір: 
бойынша жедел шешімдер қабылдап, билік орындарымен және 
сыртқы ұйымдармен байланыс орнатады.

І-сурет. Банкті басқарудың үлгілі ұйымдастырушылық кұрылымы
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Банкті төраға орынбасарлар арқылы басқарады, олар бас- 
қармалар мен бөлімдердің жұмысына жетекшілік жасайды.

Ірі банктер функционалдық белгі бойынша құрылатын депар- 
таменттерден, басқармалар мен бөлімдерден тұрады. Олардың бас- 
шылары осы бөлімшелердің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. 
Басқарма бастықтары мен олардың орынбасарлары бөлімдер мен 
қызметтердің жұмысын үйлестіріп, олардың нақты мақсаттары мен 
бағдарламаларын белгілейді, кеңес беріп, жұмысын бағалайды. 
Олар өз назарын негізінен ақтық нәтижеге шоғырландырады.

Бөлімдер мен қызметгер банк операцияларының қайсібір 
> часкесінде белгілі бір салада маманданған жүмыспен және кли- 
енттерге қызмет көрсетумен шұғылданатын жоғары білікті маман- 
дардан тұрады.

105-беттегі 1-суретте акционерлік-коммерциялық банктің қа- 
рапайымдандырылған ұйымдастырушылық құрылымы берілген.

Банктердің ұйымдастырушылық құрылымының кез келген 
схемасында жоғары білікті банк мамандары жұмыс істейтін, банк 
операцияларын атқарушы бөлімдер негізгі бөлімшелер болып та- 
былады.

Банктің жалпы ұйымдастырушылық құрылымында сызықтық 
функциялар орындайтын бөлімдердің екі типін бөліп көрсетуге 
болады. Олар: сызықтық және штаб бөлімдері.

Сызықтық бөлімдер операциялық жұмысты: салым, ссуда, 
траст, бағалы қағаздарды сатып алу мен сату жұмыстарын жәш 
т.б. орындаумен тікелей айналысады.

Штаб бөлімдері сызықтық бөлімдерге қызмет көрсетумен, 
яғни инфрақұрылыммен айналысады және олардың қалыпты жұ- 
мысын қамтамасыз етеді. Оларға жоспарлау, кадр, заң, статистика 
және т.б. бөлімдер жатады. Банктің ұйымдастырушылық құрылы- 
мын банк басқармалары (орта және ұсақ банктерде -  бөлімдер) 
калыптастырады және құрылым банк операцияларын олардың 
функционалдық мақсаттарына орай сыныптауды ескере отырып 
құрылады. Мәселен, банктің кредит ресурстарын жұмылдыру жә- 
не шоғырландыру жөніндегі операциялары, яғни пассив операция- 
ларын депозиттік операциялар басқармасы, ал есеп-ссуда опера-
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цияларын, яғни актив операцияларын кредит басқармасы орьэ- 
дайды және т.б. Коммерциялық банктер шаруашылық есепті, реш- 
табельділікті, өтімділікті үйымдастыруға, түрлі қызметгерді (фаж- 
торингтік, лизингтік, кеңесшілік, ақпараттық жәнв т.б.) орындачті 
көп көңіл бөледі. Бұл үшін тиісті құрылымдық бөлімшелер 
жасақталады.

Банк қызметін болжау басқармасы оның қызметінің негіэ- 
гі принциптерін -  өтімділікті, рентабельділік пен сенімділіга 
қамтамасыз ету мақсатында банктің басқарушылық функци*- 
ларын жұзеге асыруды көздейді. Тиісінше оның құрылымынлі 
біршше бөлім болуы мүмкін. Шаруашылық есеп бөлімі банс- 
тің табыстары мен шығыстарын болжап, нақты табыс пе® 
шығысқа талдау жасауға және рентабельділікті анықтауға тиіс 
Коммерциялық қызмет негіздерін жасау бөлімі банктің кре- 
диттік әлеуетін анықтаумен, оның іскерлік саясаты актілеріз 
қалыптастырумен айналысады.

Депозиттік операциялар басқармасы тартылған қаржыны жэ- 
не банктің өз капиталын есепке алумен және талдаумен шұғылда- 
нады. Оның әдетте депозиттік операциялары және қор бөлімдер: 
болады. Мұның алғашқысы салымшылармен шарт жасаумен, де- 
позит қаржысын есепке алу және талдаумен, екіншісі банктің өз 
қаржысын есепке алу және талдаумен айналысады.

Кредит басқармасы займшыларға кредит беру мәселелерімен 
айналысады. Оның әдетте, заңды тұлғаларды, халықты қысқа мер- 
зімді кредиттеу, банкаралық операциялар және басқа бөлімдері 
болады.

Банк филиалдары басқармасы филиалдардың қызметіне бас- 
шылық жасаумен және бақылаумен, банк филиалдарына әдіс- 
темелік және практикалық көмек көрсетумен шұғылданады.

Есеп айырысу-касса басқармасы (бөлімі) клиенттердің есеп- 
терін ашып жүргізеді, есеп айырысуды жүзеге асырып, касса опе- 
рацияларын орындайды.

Валюта басқармасы (бөлімі) статистикалық ақпаратты жи- 
нақтап, талдаумен, клиенттерге ақпараттық-анықтамалық қызмет 
көрсетумен айналысады.
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Көлеміне қарай коммерциялық банктің басқа да қызметтері 
ііыады. Олар: кадр, заң, шаруашылық, тексеру, ЭЕМ енгізу және 
ішйдалану бөлімдері.
| Банкті қүрудың бірнеше принциптік схемасы белгілі. Олар- 
і*щ  әрқайсысы кредит рыногының белгілі түріне сай келеді. Мәсе- 
агн. банкті құрудың неғүрлым қарапайым схемасы -  пирамида- 
д ь іқ  схема. Ол клиенттер саны шектеулі, өзге кредит мекемелері 
жок кредит рыногына сай келеді жәж банк негізінен ауылдық 
жерде орналасады. Бүл схема үшін тікелей байланыстың өте 
юрапайымдылығы, бөлімдердің банк басшылығына тікелей және 
і\ра бағыныштылығы тән.

Осындай типтегі банкте 6—8 бөлім болады. Олар: ссуда, ин- 
■естиция, касса және депозит операциялары, траст, тексеру және
акімшілік бөлімдері.

Бөлімшелері бар әмбебап ірі банктің (ТүранӘлембанк, Қаз- 
юммерцбанк, Халық банкі) аймақтық құрылымдары болуы 
ігутлкін. Бүл қүрылымда өкілеттіктердің көпшілігі орталық басқару 
органдарынан төменгі деңгейге -  бөлімшелер мен филиалдарға 
етуде. Осыған байланысты олардың арасында өтпелі буындар 
сайда болып (ТүранӘлембанк, Халық банкі, Қазкоммерцбанк), 
филиалдар мен бөлімше басқармалары қүрылуда. Коммерциялық 
банкті басқарудың үлгілі үйымдастырушылық қүрылымы 1-сурет- 
те көрсетілген.

Шетел валютасымен және асыл металдармен жүргізілетін 
операциялардың бухгалтерлік есебі Үлттық банктің нормативтік
актілеріне сәйкес жүргізіледі.

Шетел валютасы нгмесе асыл металдармен жасалатын опера- 
цияларды қосымша есепке алуды франт-офис және бэк-офис функ- 
цияларын орындайтын арнайы өкілетгік берілген бөлімшелер 
жүргізеді.

Франт-офис халықаралық қаржы үйымдарынан алынған кре- 
диттерді тартумен және халықаралық қаржы үйымдарымен жасал- 
ған келісімдер ауқымында субзаймдар беру жөніндегі операциялар- 
ды, сондай-ақ валюталар мен асыл металдардың халықаралық қар- 
жы рыногында дилингтік операцияларды жүзеге асырады.
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2-сурет. Коммерциялык банк филиалын баскарудың үлгілі 
үйымдастырушылык күрылымы

Франт-офистің негізгі функциясы мәмілелерді (шарттардш 
жасау мен тіркеу. Франт-офис шетел валютасымен және асыл м;~ 
талдармен жасалған мәмілелердің (шарттардың), шетел валютась;- 
мен алынған және берілген кредиттер, соның ішінде халықаральа 
қаржы ұйымдарының кредиттері бойынша шарттардың (келісім- 
дердің, келісімшарттардың) орындалуын бақылайды.

Бэк-офис шетел валютасымен және асыл металдармен орь»- 
далған операцияларға аналитикалық есеп жұргізеді. Бэк-офистт 
мынадай операцияларға есеп жүргізіледі:

а) шетел валютасымен және асыл металдармен қаражат орка- 
ластыру;

ә) шетел валютасымен бағалы қағаздар бойынша операцз*- 
лар жасау;

б) шетел валютасымен кредиттер беру;
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в) шетел валютасымен және асыл металдармен депозиітер 
тарту;

г) шетел валютасымен кредиттер алу;
ғ) ішкі және сыртқы рыноктарда шетел валютасын және асыл 

металдарды сатып алу-сату;
д) халықаралық қаржы ұйымдарымен операциялар жасау;
е) шетел валютасын, асыл металдарды, шетел валютасындағы 

асыл металдарды қайта бағалау.
Бэк-офис пен фронт-офистің басшылары асыл металдармен, 

шетел валютасымен және шетел валютасындағы бағалы қағаз- 
лармен операцияларды орындауға жауапты қызметкерлер арасын- 
іа косымша есепті жүргізуге қатысты міндеттерді нақты бөлуге, 
сондай-ақ көмекші бухгалтерияның құжаггарын бекіту мен рас- 
тауға өкілеттігі бар түлғалар санын белгілеуге тиіс.

Бэк-офис пен франт-офис басшылары жүргізілетін операция- 
ларға, есеп қүжаттамасының толықтығы мен растығына, ¥лттық 
банктің бухгалтерлік есеп департаментінің бас бухгалтериясына 
ілжаггарды әзірлеуге, тексеруге және уақытында өткізуге ішкі 
бақылау орнатады.

Теңгенің шетел валютасына деген бағамы өзгерген жағдайда 
ёэк-офис бас бухгалтерияға айырбас бағамдарының мәліметін бе- 
реді,

Аптаның алғашқы жүмыс күні мен айдың соңғы жүмыс кү- 
жінде бас бухгалтерияға келесі жұмыс күніне арналған Лондон 
Асыл Металдар Ассоциациясы белгілеген асыл металдардың 
тзңертеңгі фиксингі беріледі.

Ай сайын айдың 1 жүлдызына қатысты жағдай бойынша бэк- 
офисте жеке есептерде есепке алынатын асыл металдар қалдығы, 
франт-офисте есепте түратын асыл металдар қалдығы және Мем- 
іекеттік сақтау қорының (Гохран) деректері салыстырылады.

Асыл металдар түсімдерінің, шығындары мен қалдықтары- 
аың қүн және сан жағынан салыстыруларын бэк-офис ай сайын 
вас бухгалтерияға беріп отырады.

Үлттық банктің шетел валютасымен және асыл металдармен 
воерациялары корреспонденттік қарым-қатынастар туралы келі-
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сімдерде және Қазақстан Республикасының валюта заңнамасында 
белгіленген жағдайларға сәйкес жүзеге асырылады.

Көмекші бухгалтерияда жүргізілген әрбір жекелеген операци* 
бойьшша бас бухгалтерия франт-офистен келіп түскен бастапкы 
қүжатгарды бэк-офис берген мемориалдық қүжаттармен салыс- 
тыра отырып тексеріп, содан кейін орындалған операциялардьш 
қорытынды сомасын бас бухгалтерлік кітапқа жазу үшін бекіте~; 
немесе салыстыру барысында анықталған қателерді жою бойын- 
ша қажетті шараларды қабылдайды.

Бэк-офистен алынған тапсырыстар негізінде бас бухгалтери* 
шетел валютасымен, асыл металдармен, шетел валютасындагы 
бағалы қағаздармен жасалған операцияларды көмекші бухгалте- 
рияда есепке алу және жазу үшін жеке есептер ашады.

Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктерінің жалпы  
сипаттамасы

Жоғарыда атап өтілгендей, Қазақстан Республикасынын 
¥лтгық банк пен мемлекеттік, жекеменшік, акционерлік, бірлес- 
кен және шет елдік банктерден немесе екінші деңгейдегі банктер- 
ден түратын банк жүйесі бар.

Функционалдық мамандандырылуына сәйкес кредит жүйесі- 
нін өзегін шаруашылық айналымды кредиттік-қаржылық қамта- 
масыз етуге бағытталған банк жүйесі қүрайды. Кредит органдг- 
рьшың қызметін үйлестіретін бірыңғай орган, шаруашылықтыЕ 
кредиттік-есеп айырысу және қаржылық қамтамасыз ету процес- 
терін басқаратын орталық банк -  Қазақстан Республикасыньге 
¥лттық банкі болып табылады.

Қазіргі жағдайда дәстүрлі банк операциялары мен езге кредиг- 
қаржы институттарының операциялары арасындағы шегаранык 
жойылып келе жатқанын атап өту керек. Бүл банктер көрсететін 
қызметтердің әддеқайда кеңеюінен туындап отыр. Бүлар факто-
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рингтік, лизингтік операциялар, жеке және заңды түлғалардың 
қаржысын салымдар мен депозиттерге тарту больш табьшады.

Сөйтіп, республика банктеріне екі деңгейлік жүйе тән, ол 
банктер арасындағы өзара қарым-қатынастарды екі жазықтықта: 
тік және көлденең жазықтықта қүруға негізделеді. Тік байланыс- 
тар -  басшы, басқарушы банк ретінде орталық банк (¥лттық банк) 
пен төменгі буындар — коммерциялық және мамандандырылған 
банктер арасындағы қарым-қатынастар. Көлденең байланыстар
-  түрлі банктер арасындағы тең қүқықты әріптестік байланыстар.

2006 жылғы 1 қаңтарда 34 банктен түрған Қазақстанның банк 
жүйесі мемлекеттік және жекеменшік банктер, бірлескен және 
шет елдік банктер сияқты банк топтарынан түрады.

Жекеменшік банктерге мемлекеттік, бірлескен және шет ел- 
дік банктерден басқа барлық екінші деңгейдегі банктер кіреді. 
Жекеменшік банктер арасынан төмендегі банк түрлерін атап 
өтуге болады: бүрынғы мемлекегтік банктер (ТүранӘлем, Халық), 
жаңадан қүрылған ірі банктер (Қазкоммерц, АТФ), үсақ банктер 
(А ттяпт банк, Дана банк) және елеулі рел ойнамайтын банктер. 
Мүндай бөлініс шартты және талдау түріне байланысты басқаша 
жүргізілуі мүмкін екенін атап өту керек. Банк жүйесі қалыптасқан 
жылдар ішінде мемлекеттік банктер қүрылып, кейіннен жабылып 
отырды. Мүндай банктер Эксимбанк, Түрғынүйқүрылысбанк, Де- 
меуші банк. Бүл банктер мемлекетгің сүраныстары мен міндет- 
теріне сәйкес келетін белгілі бір функцияларды орындады. Әдетте 
мүндай банктер орта немесе үзақ мерзімді секторлық бағытталған 
кредитгеу функцияларын орындайды. Халықаралық практикада 
мүндай банктер әдетте даму банктері деп аталады.

Қазіргі таңда Қазақстанда ¥лттық банктен бөлек 2 мемлекет- 
тік банк бар. Олар Қазақстан Даму банкі мен Қазақстанның Түр- 
ғын үй қүрылыс жинақ банкі.

«Қазақстан Даму банкі» АҚ (ҚДБ) даму банкі ретінде 
ҚР Президентінің 2000 жылғы 28 желтоқсандағы «Қазақстан 
Даму банкі туралы» №531 Жарлығын орындау үшін қабылданған 
ҚР Үкіметінің 2001 жылғы 18 мамырдағы №659 Қаулысымен 
қүрылды.
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Мемлекетке Банк акцияларының 100%-ы тиесілі. Оның ак- 
ңионерлері: ҚР Индустрия және сауда министрлігі (жарғылық ка- 
питалдың 84,5%-ы); жергілікті атқарушы органдар-Қазақстаннығ. 
14 облысы және Астана мен Алматы қалалары (жарғылық ка- 
питалдың 15,5%-ы).

ҚДБ 2001 жылғы 25 сәуірдегі «Қазақстан Даму банкі туралы- 
ҚР Заңына негізделген ерекше құқықтық мәртебеге ие. Заңға сәй- 
кес Банк қызметінің мақсаттары мемлекеттік инвестициялық қыз- 
метті жетілдіру және тиімділігін арттыру, өндірістік инфрақұры- 
лым мен өңдеуші өнеркәсіпті дамыту, ел экономикасына сыргкы 
және ішкі инвестицияны тартуға жәрдемдесу болып табылады.

Банктің міндеттері:
-  инвестициялық жобаларды орта мерзімді (5 жылға және 

одан жоғары) және ұзақ мерзімді (10 жылға және одан 
жоғары -  20 жылға дейін) кредитгеу;

-  ҚР резиденттерінің экспорттық операцияларын өнімді экс- 
порттауды ынталандыру мақсатымен кредиттеу;

-  ҚР экономикасының өндірістік секторына өзге кредит- 
тік институттар беретін займдар мен кредиттер бойынші 
кепілдік міндеттемелер беру және қосымша қаржыландыру 
жолымен ынталандыру;

-  ҚР Үкіметі жүзеге асыратын инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру тетіктерін жетілдіру.

Банктің қаз тұруының алғашқы кезеңі табысты аяқталды
2005 жылы оның кредиттік қоржыны 300 млн доллардан асты, онын 
шайамен 80%-ы өнеркәсіп жобаларын жүзеге асыруға арналған 
кредиттер болып табылады. 2006 жылдың басында банктін 
қарауында көлемі 2,5 млрд доллар болатын инвестициялық жо- 
баларды қаржыландыруға арналған 100-ден астам тапсырыс жат- 
ты, жалпы сомасы 250 млн доллардан асатын 20-дан астам жобз 
жұзеге асыру сатысында тұр.

«Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Қазақстандг 
тұрғын үй құрылысын, ипотекалық кредиттеуді дамыту, мем- 
лекеттік тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру мақсатымен 
2003 жылы Үкімет Қаулысымен құрылды. Жарғылық капиталы-
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шң 100%-ы республикалық бюдасет есебінен қалыптастырылды. 
)л халықтың жиған-тергенін жеке тұрғын үй құрылысына тарту-
а, сөйтіп, халықты, соның ішінде табысы аз, әлеуметтік жағынан 
ишар қорғалған топтарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге тиіс- 
'і арнайы банк ретінде құрылды. Халықтың қаржысын салымға 
:артудың басты шарты бір есепке 200 айлық есепті көрсеткіш 
іөлшерінде жыл ішінде жинақталған қаражаттың 20%-ын жыл 
:айынғы сыйақы ретінде беру арқылы ынталандыру болып та- 
іылады. Бұл орайда түрғын үй қүнының 25%-ы жинақталғанда 
ізаматтар ипотека бойынша тұрғын үйді жеңілдікті пайыздық 
көлшерлемемен 25 жыл мерзімге дейін алу құқығына ие болады.

Қазіргі танда «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ ұйым- 
іастыру кезеңінен өтіп, облыстар мен қалалардың барлығында 
?з филиалдары мен өкілдіктерін ашу үстінде. Банк салымшылары- 
шң саны жыл сайын өсіп келеді жәж бүгін де олардың саны 
?0 мыңнан асады. Банк «Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ- 
кен тығыз байланыста жұмыс істейді.

2006 жылы Қазақстанда құрылтайшылары Қазақстан мен Ре- 
:ей болып табылатын, жарғылық капиталы 1,5 млрд АҚШ доллары 
көлшерінде болатын Еуразия даму банкі (ЕДБ) өз жұмысын баста- 
іы. Бұл қаржы институтының құрылтай құжаты ЕурАзЭҚ-тің өзге 
мемлекеттері мен халықаралық үйымдардың қатысу мүмкіндігін 
еөздейді. ЕДБ-дағы Ресей ұлесі 1,0 млрд доллар, Қазақстандікі
- 0,5 млрд доллар. Басты офисі Алматыда, филиалы Санкт-Петер- 
5ург қаласында орналасқан.

ЕДБ ықтимал ел тәуекелін кемітуге мүмкіндік беретін ең 
коғары преференцияларға ие болады. Ол құрылтайшы елдердің 
Улттық банктеріне есепті емес, салық төлемейді, оның активтері 
мен мүлкіне ешкім қол сұға алмайды. ЕДБ тек өз акционерлеріне 
ғана бағынады және оны директорлар кеңесінің тапсырмасымен 
гексеру комиссиясы ғана бақылай алады, сондай-ақ өз жүмысында 
Базель принциптерін басшылыққа алады.

1993 жылдан бастап жұмыс істеп, кейіннен таратылған 
Мемаралық банктен (Межгосбанк) оньщ бір ерекшелігі шешім 
қабылдау принципі болып табылады: бір доллар -  бір дауыс 
(Мемаралық банкте: бір қатысушы -  бір дауыс).



Банк жұмысының алғашкы кезеңінде Ресей мен Қазақстаннын 
өнеркәсіп, энергетика, көлік және ұлттық экономиканың өзге ле 
салаларындағы бірлескен жобаларды қаржыландыратын болады.

Коммерциялық банктерге жалпы сипаттама беру үшін алғаш- 
қы 10 банктің активтері, өзіндік капиталы және бөлінбеген таза 
табысы бойынша рейтингін береміз.
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3 .1-кест

Банктер
Активтері, млрд т Өзіндік капиталы, 

млрд т
Ч‘

Бөлінбеген тазі 1 
табысы, млрд * ,сома-

сы
Рейтингтегі

орны
сома-

сы
Рейтингтегі

орны
Казкоммерцбанк 498,6 1 50,8 1 34,5 ;
ТұранӘлембанк 446,3 2 38,2 2 11,0

Халық 291,4 3 25,6 3 11,7 ;
АТФбанк 146,8 4 14,1 4 ■ 1,9 *

Центркредитбанк 120,5 5 9,3 5 2,2
Нұрбанк 81,1 6 8,0 7 0,9
Евразия 69,0 7 9,3 6 2,6

Альянс Банк 62,5 8 4,6 11 0.4
Каспий 56,4 9 7,3 8 2,5

АБН АМРО банк 42,4 10 4,6 12 2,5

Қазақстанның ірі банктерінің 2004 жылғы 1 шілдедегі рейтингі 
«Эксперт Казахстан» журналының деректері бойынша, №5, 2005 жыл.

Рейтинг бойынша барлық көрсеткіштер жөнінен б ір ікт 
орынды Қазкоммерцбанк алып отыр. Бұл банктің Қазақстан баш 
жүйесінің жиынтық активтеріндегі үлесі -  19%, өзіндік жиынтьж 
капйталдағы үлесі -  21%, пайдадағы үлесі -  24% құрайды.

Барлық үш рейтингтік көрсеткіш бойынша алғашқы үш баш 
бөлек көрінеді: Қазкоммерцбанк, ТұранӘлембанк, Қазақста* 
Халық банкі. Олардың Қазақстанның банк рыногындағы үлеа 
50% шамасында. Бұл осы үш банкте банк ресурстары мен актіэ- 
тері жоғары деңгейде шоғырланғанын көрсетеді. Олардың капг- 
талдануы да жоғары, пайдасы да көп. Бүл үш банк экономикаг» 
белсенді түрде кредит бөліп келеді. Кредиттер үлесі активггт 
құрылымында 70% шамасында. «Эксперт Казахстана» нсурнь- ] 
лы Ресей әдістемесі бойынша Қазақстанның 20 банкін Ресейлж і 
200 банкі арасында 2004 жылғы 1 шілдеде рейтингтен өткізді. 0 «  1
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рейтиніте аталған үш банк активтер көлемі бойынша тиісінше 
9 жөне 16-орындарды, капитал бойынша 7,13 және 20-орындар- 

хы иеленді.
Үш ірі банктен кейін Қазақстан өлшемі бойынша АТФбанк, 

Центркредитбанк, Альянсбанк, Нұрбанк, Евразия, АБН АМРО- 
Банк, Темірбанк сияқты орташа банктер тобы келеді. Олардың 
жиынтық активтері 40-тан 150 млрд теңгеге дейін, меншікті капи- 
талы 5-тен 15 млрд теңгеге дейін жетті.

Олардан кейін Н8ВС Банк Қазақстан, Цеснабанк, «Алфа- 
Банк» ЕБ, «ДемирҚазақстанБанк», «Лариба банк» ББ, Эксим- 
банкҚазақстан, «Қазақстан индустрия банкі», ТАИБҚазақстанбанк 
сияқты ұсақ банктер келеді. Олардың жиьштық активтері 2-ден 
55 млрд теңгеге, ал меншікті капиталы 1,3-тен 3,0 млрд теңгеге 
лейін ауытқып отырады.

Пакистанбанк, Сенімбанк, Заманбанк, Дана банк, Алаш банк, 
Сауда-өнеркәсіптік банк, Қазинвестбанк, СитибанкҚазақстан жә- 
ае т.б. өте үсақ банктер, олардың жиынтық активтері 1,5 млрд 
геңгеге жетпейді.

Қаржы көрсеткіштері бойынша осындай топтастыру және 
орынға бөлу Қазақстанның банк рыногының түтастай көрінісін 
береді және әрбір жеке банктің банк секторының қайсыбір сегмен- 
гіндегі орнын көрсетеді.

Қазақстан банк жүйесінің қазіргі жағдайын және өсу динами- 
іасын 3.2-кестедеғі деректер бойынша бағалауға болады.

3.2-кесте

Жылдар

і:

Банктер
саны

Таза
активтер

млрд
теңге

Өзівдік
капитал

млрд
теңге

Экономи- 
кадағы 

кредиттер 
млрд теңге

Занды тұлғаларға 
кредит бойынша 

сыйакының орташа есепті 
мөлшерлемесі, %

2000 46 530 92,6 286,4 18,8
2001 42 818 132,0 489,1 15,3
2002 37 1145 162,8 672,5 14,1
2003 35 1678 233,9 978,1 14,9
2004 35 2689 347,2 1484,3 13,7
2005 34 4515,1 586,9 2842,7 13,7

Кесте Ұлттык банктің жылдық есебінің және Ұлттык банктің статистикалық 
бюллетенінің деректері бойынша түзілді.
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Соңғы 6 жылда банктердің жалпы саны 12 банкке қысқарды 
Кесте деректері Қазақстанның банк жүйесі серпінді дамып келе 
жатқанын көрсетеді. 6 жыл ішінде ғана таза активтер 8,5 есе, мен- 
шікті капитал 6,3 есе, экономиканы кредиттеу 9,9 есе өсііі, занды 
түлғаларға берілетін кредиттер бойынша орташа есептелген 
мөлшерлеме 2000 жылмен салыстырғанда 5%-ға төмендеп, 18,7°/»- 
дан 13,7%-ға дейін кеміді. Мүнда меншікті капиталдың өсуінін 
(6,3 есе) кредиттеу көлемінің өсуінен (9,9 есе) және жалпы алғанда 
активтер осуінен (8,5 есе) елеулі түрде кейін қалып отырғанына 
назар аудару керек. Бүл жүйелі кредитгік тәуекел өсіп келе 
жатқанын, банктерд ің кредиттік қоржыны нашарлағанын көрсетеді
2006 жылдың 1 қаңгарындағы жағдай бойынша банктердін кре- 
дит қоржьшының қүрылымында стандартты кредиттер үлеа 
58,2%-ды, күмәнді кредиттер 39,5%-ды, үмітсіз кредиттер 2,3°<г 
ды қүрады. Осы орайда 2004 жылы стандартты кредиттер үлес:
-  62,1%, күмәнді кредиттер -  35,7%, үмітсіз кредиттер үлесі 2,2°. 
қүрағанын айта кету керек,

Сондай-ақ банктердің капиталдануының төмендігін де атаг 
өткенжөн. Еліміздің банк жүйесі бойынша алғанда жарғылык кг- 
питал 1,2 млрд АҚШ долларын ғана қүрап отыр, ал бүл шет елдеп 
бір банктің капиталынан әлдеқайда кем. Орташа алғанда әр банк- 
ке 35,3 млн доллар капитал келеді. Егер жарғылық капиталдын 
мөлшері бойынша топтайтын болсақ, онда мьшадай жағдайды 
көреміз: 2 банктің 40-тан 80 млн долларға дейін жарғылық каш!- 
талы бар, 15 банктің 80-нен 120 млн долларға дейін, 1 банктің 8,0- 
нан 15,0 млн долларға дейін, 16 банктің 5,0 млн доллардан асатыз 
капиталы бар.

Қазақстан банк жүйесінің әлсіз буыны ретінде банктердің сі 
аумағында біркелкі таралмағанын айтуға болады, екінші деңгейде- 
гі 33 банктің 29-ы Алматыда, қалған 5-і ғана аймақтарда орналас- 
қан. Солардың бірі Алматыда, сондай-ақ өзге өңірлерде бөлімше- 
лері бар «Цеснабанк».

ҚБА-ның 2005 жылғы 2 қыркүйектегі №207 Қаулысымес 
бас офисі Шымкентте орналасқан «Индустриялықбанк» АҚ-ньа 
жалған есептілік пен ақпарат бергендігі, пруденңиалдық норматив-
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терді үдайы бүзатындығы үшін банк және операциялар түрлерін 
жүргізу лицензиясының күші 6 ай мерзімге тоқтатылды. Үш қала- 
да (Екібастұз, Ақтау, Павлодар) үш үсақ банк (тиісінше Заманбанк, 
Дана банк, Нефтебанк) орналасқан. Банктер мен аймақтарда банк 
ресурстарының шоғырлануының жағымды түстарымен катар те- 
ріс жақтары да бар. Атап айтқанда, орталықтан аймақтарды дамы- 
гуға олардың жағдайлары мен сұраныстарын білмегендіктен жеткі- 
іікті көңіл бөлінбейді; ірі банктер ірі корпоративтік клиенттерді 
калайды, сөйтіп шағын және орта бизнес бұл банктердің назары- 
аан тыс қалады; аймақтардың бөлшекті рыногы банк қызметтері- 
зің қажетті көлемін алмайды және т.б.

Аймақтарға банктердің филиалдары арқылы қызмет көрсету- 
дің өзіндік кемшіліктері бар, олардың көптеген мәселелерді ше- 
гпуде дербестігі жоқ, көп уақыты мен күш-қайратын орталықпен 
келісімге келуге жүмсайды, сондай-ақ жергілікті билік органдары- 
мен байланыстары кем және т.б.

Соңғы жылдары банк жүйесінде банк қызметінің стратегиялық 
жағынан маңызды және басымдықты үш бағыты айқын көрініс 
табуда, ал бүл бірқатар объективті себептер мен рыноктағы тен- 
денцияларға негізделеді. Мұның біріншісі — бөлшекті оизнестің 
белсенді түрде дамуы. Бүл ретте жеке тұлғаларды кредиттеу 
алғашқы орынға шығады. Мәселен, соңғы 3 жылда ғана банктердің 
жеке тұлғаларға берген кредиттері 10 еседей өсіп, 2005 жылы ол 
304,1 млрд теңгеге жетті, бұл жалпы кредит көлемінің 20,5%-ын 
5ү'райды.

Екінші бағыт — отандық банктердің АҚШ доллары деваль- 
зацияланған және қаржы ресурстары арзандаған жағдайда халық- 
аралық капитал рыноктарына шығуы. 2002 жылдың екінші жар- 
тысынан бастап банктердің сыртқы қарызының таза өсімі 1,6 млрд 
доллардан асып, 2006 жылғы 1 қаңтарда 6 млрд доллардай болды.

Үшінші бағыт -  отандық банктердің сыртқы банк рынок- 
тарына батыл экспансия жасап, жаулап алуы. Қазақстан банк 
бизнесінің географиясы үдайы ұлғайып келеді. Мәселен, Тұран- 
Әлембанктің (ТӘБ) Ресейде, Белоруссия мен Украинада төрт 
гншілес банкі, Халық банктің Челябинск пен Бішкекте, Қазком-
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мерцбанктің Мәскеу мен Қырғызстанда еншілес банктері бар 
АТФ Қырғызстанның Энергобанкінің бақылау пакетін сатьіг 
алып, Омбьща, Новосібір мен Мәскеуде өкілдіктерін ашты. Қазірп 
таңда банктер шет елдерде 20-дан астам өкілдіктер ашты.

Коммерциялық банктер қызметінің 
құқықтық негіздері

Коммерциялық банктердің қызметін ұйымдастыру банк зан- 
дылығының заңдық нормаларының жиынтығы, ҚР Конституциіё- 
сы, Азаматтық, Салықтық кодекстері, басқа да жекелеген заңдау 
мен ҚР Үлттық банкінің нормативтік актілері арқылы жүзеге асы- 
рьшады.

Негізгі банк заңнамасына 1995 жылғы 30 наурызда қабылдан- 
ған, 2003 жылғы 1 қыркүйекте өзгертулер мен толықтырулаг 
енгізілген «Қазақстан Республикасьшың ¥лтгық банкі туралы* 
ҚР Заңы, 1995 жылғы 31 тамызда қабылданған, 2003 жылп.* 
1 қыркүйекте өзгертулер мен толықтырулар енгізілген «Қазақстаз 
Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» ҚР Занк 
мен кредиттік, валюталық операциялар, вексельдік айналым_ 
банктердің банкроттыгы, карточкалық төлемдер және басқа да же- 
келеген баңқ операцияларын реттейтін арнайы заңдар жатады.

„ Өзге заңдарға қатар жүмыс істейтін қаржы-кредит инститлт- 
тарын реттейтін және банк қызметіне қатысы бар заңдар хсатады 
Мүндай заңдар сақтандыру және сақтандыру үйымдары, қаржк 
лизингі, зейнетақы қоры, депозиттерді сақтандыру, биржа тура- 
лы, ипотека мен ипотекалық компания, бағалы қағаздар рыногы 
Қаржы қадағалау агенттігі, инвестициялық қорлар туралы және 
басқа заңдар болып табылады, сондай-ақ банктерге тікелей қатысы 
бар жекелеген ережелер де жатады.

Елдің басты заңы ретінде Конституция, Азаматтық кодекс. 
шаруашылық заңнамасы және басқалар банк қызметінің идеоло- 
гиясына, экономикадағы банк орьшына тікелей қатысы бар.

І.У.
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Банк заңнамасы банктердің жүмыс істеуінің заңдық нормала- 
рын, рүқсат етілген және рүқсат етілмеген операциялар ауқымын, 
банк ашу, лицензия алу, жабу, қызметті реттеу, жауапкершілік 
пен бақылау тәртібін, коммерциялық банктердің Үлттық банкпен 
және клиенттермен қарым-қатынастарын анықтайды.

Банк қызметі сондай-ақ барлық банктер үшін орындалуға мін- 
детті ҚР Үлттық банкінің нүсқаулары, ережелері, өкімдері арқылы 
да реттеліп отырады. КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстанда 
нарықтық қатынастарға көшу басталды да жаңа мемлекеттілік 
дамып, нығая түсті. Өз кезегінде экономикалық даму ақша-кре- 
дит саласында неғұрлым түбегейлі өзгерістер жасауды талап етті. 
Кредиттік қатынастардьщ және ақша айналымы шегарасының 
кеңеюі шаруашылық жүргізудің нарықтық тетіктері енгізілген- 
де банктердің экономиканы реттеудегі ролін күшейтуді, банк 
ісін жетілдіруді қажетсінді. Осыған орай 1990 жылдың өзінде 
«Қазақ КСР-індегі банктер мен банк қызметі туралы» жаңа Заң 
қабылданып, ол банк жүйесін реформалаудың зандық негіздерін 
калады. Аталған заңда алғаш рет коммерциялық банкке анықтама 
беріліп, жекеменшік банктерді және шет елдік қатысушылары бар 
банктерді ашу, сондай-ақ өзге кредиттік үйымдарды қүру тәртібі 
айқындалды. Заңда Қазақ КСР Мемлекеттік банкінің негізгі мін- 
деттері мен функциялары белгіленді. Сондай-ақ Мемлекеттік 
банк пен коммерциялық банктер жүргізетін операциялар тізімі 
анықталып, елдің Мемлекеттік банкінің коммерциялық банктерді 
ашу және олардың қызметін доғару тәртібі айқындалды.

1991 жылы мемлекеттік салалық банктердің қайта қүрылуына 
және КСРО Мемлекеттік банкінің республикалық бөлімшелеріне 
егемен мемлекетгердің орталық банктерінің функциялары берілуі- 
не, сондай-ақ алғашқы коммерциялық банктердің қүрылуына 
байланысты екі деңгейлі банк жүйесі қалыптастырьшды. Бірінші 
деңгейге Үлтгық банк пен оның облыстардағы бөлімшелері, екінші 
деңгейге өзге банктер енді. Нарықтық қатынастарды ырықтанды- 
ру және кредит ісінің дамуы коммерциялық банктердің қаулап 
өсуіне әкелді. Атап айтқанда, 1993 жылы коммерциялық банктер 
саны 200-ден асты, олардың көпшілігі кейіннен қаржылық жағы- 
нан түрақсыз болып шықты.
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Республика Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 1 сәуірдеп 
сессиясында орталық банк және екінші деңгейдегі банктер т>- 
ралы жаңа заңдардың қабылдануы банк жүйесін мемлекетгік 
реттеудің негізін қалады. Ең алдымен елдің Үлттық банкінін 
егемен мемлекеттің орталық банкі ретіндегі мәртебесі бекітіліп. 
оның реттеуші және бақылаушы функциялары анықталды, екін- 
шіден, Үлттық банкке қадағалау функцияларын орындау ба- 
рысында қатаң экономикалық және әкімшілік әсер ету шара- 
ларын қолдану қүқығы берілді, үшіншіден -  Үлттық банк пен 
коммерциялық банктердің функциялары, қүқықтары мен міндет- 
тері нақты көрсетілді.

Жаңа заңнамаға сәйкес Үлттық банктің бақылау функция- 
ларының ауқымы кеңейтіліп, жергілікті жерлерде бөлімшелері бар 
банк қадағалау департаменті қүрылды, коммерциялық банктерге 
белгіленетін экономикалық нормативтердің ауқымы үлғайып. 
коммерциялық банктердің жарғылық қорларының ең төменп 
мөлшеріне қатысты талаптар жоғарылатылды. Егер 1993 жылгг 
Дейін елдегі банктер саны жылдам өссе, 1994 жылдан бастап кері 
тенденция орын ала бастады.

Үлтгық банк 1994 жылғы қазан-қараша айларында Үлттык 
банк және екінші деңгейдегі банктер туралы заңдар жобаларын ен- 
гізді, олар жаңа редакциясында қазіргі қолданылып жүрген заңдар- 
ДЫҢ негізгі идеологиясын сақтады. «Қазақстан Республикасьі- 
ның Үлттық банкі туралы» Заң жобасы Үлттық банктің атқару- 
шЦ биліктен тәуелсіз болуын көздеп, Үлттық банктің қадағалау 
функцияларын нақты да егжей-тегжей айқындап берді. «Банктер 
туралы» Заң жобасында банктерді тарату және консервациялау 
процедуралары, банк басшыларының кәсіптік деңгейіне қатысты 
жоғары талаптар егжей-тегжейлі баяндалды, яғни нақ осы кезен- 
де банк жүйесінің жүмыс істеуін қүқықтық қамтамасыз ету сала- 
сында алғашқы нақты қадамдар қабылданды.

Банктерді қүру мен олардың қызметінің неғүрлым қатаң та- 
лаптары, сондай-ақ банк қызметін реттеудегі Үлттық банктін 
неғүрлым кең өкілеттіктері негізіне халықаралық стандарттар 
алынған Заңда көрініс тапты.
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Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 30 нау- 
рыздағы «Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы», 
1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банк- 
гер мен банк қызметі туралы» Заң күші бар Жарлықтары банк 
заңнамасының дербестігін заң жүзінде бекітуге мүмкіндік бер- 
зі. Мүның өзі көптеген елдерде банк ісін ұйымдастыруда жал- 
пы қабылданған іс-әрекет болып табылады. Бүл банк қызметін 
ірнайы заңнама актілері және Үлттық банктің заңмен берілген 
е>кілеттігі ауқымында қабылданатын заң тұріндегі нормативтік- 
күқықтық актілері деңгейінде қүқықтық ретгеудің түрақты база- 
сын қамтамасыз етті. Кейіннен, 2003 жылдың 1 қыркүйегінде осы 
заңдарға елеулі өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Қазір олар 
талықаралық нормаларға барынша жақындатьиған, банк қызметін 
оеттейтін негізгі заңнамалық актілер болып табылады.

«Банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңы 10 тараудан 
және 78 баптан түрады. Онда банктің, оның мәртебесінің, салым- 
ның, банк жүйесі мен оның ұйымдастырушылық қүрылымының 
анықтамасы; банктердің филиалдарды, өкілдіктерді, есеп айыры- 
су-касса бөлімдері мен еншілес банктерді құру тәртібі; банктің 
басшы қызмёткерлеріне қойылатын талаптар; банк қызметін 
жүргізудің реттеуші ережелері; банк қызметін реттеу мен са- 
лымшылар мүдделерін қорғау; есеп пен есептілікті жүргізу; банк 
және олардың аффилирленген тұлғаларының аудиті; банктер- 
ді тарату және мәжбүрлеп қайта құру тәртібі көрсетілген; банк 
кызметіне байланысты заң бұзушылықтар бойынша жауапкер- 
шілік айқындалған.

Сөйтіп, бұл заңның жаңа редакциясында банк қызметінің 
барлық жақтары қамтылған, ол нақгырақ, әмбебап бола түскен. 
Банктерді құру, банк қызметін лицензиялау, банк лицензия- 
ларын қайтып алу, басшы қызметкерлерге қойылатын талап- 
тар, банктердің құрылтайшылары, аффилирленген тұлғалары, 
банктердің қызметі мен олардың операциялары егжей-тегжейлі 
сипатталған.

Заң барлық банктерге, барлық банк тұрлеріне арналған әмбе- 
бап заң болып табылады. Екінші деңгейдегі банктерге арналған
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заңның кұші бір ізге түсірілген. Бүл меншік түріне, зандық мәрте- 
бесіне, қызмет сипатына, орындайтын операңияларының тізіміне 
және т.б. қатысты түрлі банктердің болуын жоққа шығарады де- 
генді білдірмейді. Керісінше, заң оларға бірыңғай талаптар қойьш. 
бірдей жағдайлар жасайды.

Бүл заң банк қызметін либералдандыруға, артық төрешілдікті- 
қызметкерлердің субъективизмін болдырмауға бағытталған. Ондг 
түрлі шектеулер алынып, банктерді, филиалдарды, ЕКБ-ларды. 
өкілдіктерді, еншілес банктерді құруға, лицензия алуға қажет 
қүжаттар тізімі қысқартылған (осы орайда оларға қойылатын та- 
лаптар күшейтілген).

«Банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңының 30-бабы 
бойынша «Банк қызметі дегеніміз -  банк операцияларын жұзеге 
асыру, сондай-ақ осы бапта белгіленген өзге операцияларды 
банктердің жүргізуі болып табылады, Банк операциялары жәке 
өз клиенттеріне көрсетілген басқа да қызметтер банк өнімдері дес 
аталады».

Банк операциялары және көрсетілетін қызметтер ақшалак 
түрде жүзеге асырылып, коммерциялық және өндірістік сипатк* 
ие болатындығын атап өткен жөн.

Банк қызметін банктің клиент мүддесі үшін белгілі бір іс- 
әрекеттерді орындауы деп сипаттауға болады. Кез келген баш; 
өнімінің негізінде қандай да бір сүранысты қанағаттандыру ка- 
жеттілігі жатады.

Негізгі, дәстүрлі қызметтерге салымдарды тарту мен ссудала^ 
беру жатады. Осы қызметтер бойынша пайыздардың айырмасы- 
нан банктер пайданың әжептәуір бөлігін табады. Алайда осы ес 
қызмет ауқымында да толып жатқан банк өнімдерінің алуан түрі 
шығарылуы мүмкін. Дәстүрлі банк қызметтеріне есеп айырыо 
операцияларын да жатқызуға болады. Операциялардың осы үи 
түрі қатар орындалғанда мұндай мекеме банк мәртебесіне ие бо- 
лады. Бүгіндері әмбебап банктер банк және қаржы қызметтеріні= 
барлық қырларын қамтитын өнімдердің барлық түрлерін үсыш 
алады, Сонымен қатар өзге банктер бәсекелестік басымдықтк 
сақтау мақсатында қызметтердің нақты бір түрлерін корсетугг
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мамандануға тырысуда. Тағы бір назар аударатын жағдай -  қайсы- 
бір банк операциясын орындауға қүқықтық рүқсат алу. Заң заңды 
гүлғаны мемлекеттік лицензия алуға міндеттейді. Коммерциялық 
банктер желісі экономикалық негізі заңцы және жеке түлғаның, 
сондай-ақ мемлекеттің уақытша басы бос қаражаты болып табы- 
латын ақша рыногын дамытуға жәрдемдесіп, оларды эконимика 
мен халықтың қысқа мерзімді сүраныстарын қанағаттандыру үшін 
пайдаланады.

Коммерциялық банктер өз клиенттерінің шаруашылық әре- 
кетіне қызмет көрсетуге қатысты кредитгік, есеп айырысу және 
каржы операцияларының барлық түрлерімен айналысады.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі 
туралы» Заңға сәйкес банктер төмендегі операцияларды орындай 
алады:

-  ақылы негізде депозиттер тарту;
-  клиенттер мен корреспондент-банктердің есептерін жүр- 

гізу, оларға касса қызметін көрсету;
-  заңды және жеке түлғаларға қайтарымдылық, мерзімділік 

және ақылы негізде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кре- 
диттер беру;

-  иелерінің немесе инвестицияланатын қаржы әкімшілерінің 
тапсырысы бойынша күрделі қаражатты қаржыландыру;

-  өзіндік бағалы қағаздарды (чектер, вексельдер, аккреди- 
тивтер, депозиттік сертификаттар, акциялар және басқа 
да қарыз міндеттемелері) заңда көрсетілген тәртіппен шы- 
ғару;

-  төлем құжаттарын және өзге бағалы қағаздарды сатып алу, 
сату және олармен өзге де операциялар жүргізу;

-  ақша түрінде орындау талап етілетін үшінші бір түлғаларға 
тапсырмалар, кепілдемелер жөне басқа да міндеттемелер 
беру;

-  тауар жеткізу және қызмет көрсету қүқықтарын алу, осын- 
дай талаптарды орындау тәуекелін қабылдау және осы та- 
лаптарды инкассациялау (факторинг);

-  банк операциялары бойынша брокерлік қызметтер көрсету, 
клиенттердің тәуекелі бойынша олардың агенті болу;
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-  клиенттердің құжаггары мен құндылықтарын сақтау жө- 
ніндегі қызметтерді көрсету (сейф бизнесі);

-  коммерңиялық мәмілелерді қаржыландыру, соның ішінде 
сату құқығынсыз қаржыландыру (форфейтинг);

-  клиенттердің тапсырмасы бойынша сенім операцияла- 
ры (қаржыны тарту мен орналастыру, бағалы қағаздарды 
басқару);

-  банк қызметіне қатысты кеңесшілік қызмет көрсету;
-  лизингтік операцияларды жұргізу.
Ұлггық банк пен Агенттіктің арнайы лицензиясы болған 

жағдайда банктер өзге банк операцияларын жүргізе алады, сонын 
ішінде шетел валютасымен операциялар жасайды; халықтың ақша 
салымдарын тартады; ақшаны, вексельдерді, төлем н<әне есеп айы- 
рысу қүжаттарын инкассациялау жөнінде қызметтер көрсетеді: 
бағалы металдарды салымға тарту және орналастыру жөніндеп 
банк операцияларын жүргізеді.

Бүл операциялар депозиттік, кредиттік және есеп айырыс> 
операцияларымен қатар банк операциялары мәртебесін иеленеді 
Заңға сәйкес оларды тек банктер ғана орындай алады. Банктег 
бағалы қағаздар рыногының толыққанды қатысушылары болыіт 
табылады, лицензиялары болған жағдайда олар акционерлік қ о г а у  

ретінде өздерінің акцияларын шығара алады, оларды сата, орна- 
ластыра, жазылу жүргізе, есептей және сақтай алады. Заң банк- 
терге өндірістік, кәсіпкерлік және сауда қызметімен айналысуға 
тыйым салады.

’ Заңға сәйкес микрокредиттік ұйымдар ретінде тіркелген зан- 
ды тұлғалардың микрокредиттер беру жөніндегі қызметі банк опе- 
рацияларына жатпайды.

Банктер операцияларды жүргізудің жалпы жағдайларын бел- 
гілейтін ережелер мен ішкі ережелер болғанда ғана банк кызметш 
жүргізе алады.

Ережелерде мына төмендегі деректер мен процедуралаг 
болуға тиіс (31 -бап):

-  қабылданатын депозиттер мен берілетін кредиттердің шек- 
ті сомалары мен мерзімдері;
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-  депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы мөлшер- 
лемелерінің шекті шамалары;

-  осы сыйақыларды беру шарттары;
-  банк қабылдап алатын қамтуға қойылатын талаптар;
-  банк операцияларын жүргізу мөлшерлемелері мен тариф- 

тері;
-  банк пен оның клиентінің қүқықтары мен міндеттері, 

олардың жауапкершілігі;
-  банктің директорлар кеңесі операцияларды жүргізудің 

жалпы ережелеріне қосу мүмкін деп санайтын өзге де 
жағдайлар, талаптар мен шектеулер,

Банктің ішкі ережелері мыналарды анықтауға тиіс:
-  банк бөлімшелерінің, ішкі аудит қызметінің, кредит коми- 

тетінің, басқа да тұрақты жүмыс істейтін органдардың 
қүрылымын, міндеттерін, функциялары мен өкілеттіктерін;

-  қүрылымдық бөлімшелердің басшыларының қүқықтары 
мен міндеттерін;

-  банктің лауазымды түлғалары мен қызметкерлерінің банк 
атынан және оның есебінен мәмілелер жүргізгендегі 
өкілеттіктерін.

Операцияларды жүргізудің жалпы ережелері ашық ақпарат 
болып табылады және коммерциялық немесе банк қүпиясының 
нысаны бола алмайды (32-бап). Банктер клиенттің алғашқы тала- 
бы бойынша операцияларды жүргізудің жалпы жағдайлары тура- 
лы ережелерді беруге тиісті.

Банкті ашу, тіркеу және 
қызметін доғару тәртібі

Банк банк заңнамасында белгіленген ерекшеліктерді ескере 
отырып, ҚР азаматтық заңнамасы белгілейтін тәртіппен құрылады. 
Банкті ашу, тіркеу және оның қызметін доғару тәртібін Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Қазақстан Респ>гбликасьшдағы банк- 
тер мен банк кьтзметі туралы» Заң күші бар Жарлығы белгілейді.



Қазақстан Республикасында банктер ашуға рұқсатты рес- 
публиканың Үлттық банкі береді. Рұқсат берген кезде ¥лттык 
банк орындалатын банк операцияларының ауқымын белгілейді. 
Банк ашуға рұқсат алу үшін төмендегі құжаттар болуы керек:

-  рұқсат беру туралы өтініш;
-  экономикалық негіздеме;
-  іскерлік жоспар, оған алдағы 2—3 жылға арналған өзіндік 

болжамдар туралы егжей-тегжейлі ақпарат қосылады;
-  қүрылтайшылар үсынып отырған басшылардың (директор 

мен бас бухгалтердің) кәсіптік жарамдылығытуралы дерек- 
тер;

-  қүрылтай қүжаттары (қүрылтай шарты, банктің жарғысы. 
банктің жарғысын қабылдау және банктің басшы органда- 
рын тағайындау хаттамасы);

Банкті қүру жөніндегі қүрылтай шартында төмендегі деректер 
міндетті түрде болуы тиіс:

-  құрылтайшылар туралы деректер, оған толық атау және 
орналасқан жер, сондай-ақ мемлекеттік тіркелу туралы 
деректер (заңды тұлғалар үшін), аты, азаматтығы, тұрғын 
жайы және жеке басын айқындайтын құжаттары (жеке 
тұлғалар үшін);

-  акциялар саны, категориялары, орналастыру бағасы тура- 
лы деректер.

Банк Жарғысында міндетті түрде мына деректер болуы тиіс:
-  банктің тольіқ және қысқарған атауы;
V- банк қорларының түрлері және оларды пайдалану тәртіб: 

туралы деректер;
-  банк органдарының шешім қабылдау тәртібі;
-  қүрылтайшылардың қаржылық түрақтылығы туралы тү- 

жырымдамасы;
-  жарғылық қор есебіне қаржы енгізілгені туралы қүжат.
Жеке түлғалар -  ҚР резиденттері (ҚР азаматтары) және жеке-

леген шектеулерді ескере отырып ҚР резидент еместері (17-бап 
банк қүрылтайшылары бола алады. Мемлекет Үкімет арқылы ғань 
акционер әрі қүрылтайшы бола алады, ал сондай-ақ облыстардьщ.
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Астана және Алматы қалаларының әкімшіліктері Қазақстан Даму 
банкінің акционерлері бола алады. Жарғылық капиталының 50%- 
дан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен 
үйымдардың, банктің құрылтайшылары және акционерлері бола 
алмайды.

Тізімін Үлттық банк белгілейтін, оффщорлық аймақтарда тір- 
келген немесе оффшорлық аймақтарда тіркелген аффилирленген 
тұлғалары бар заңды түлғалар немесе оффшорлық аймақтарда 
тіркелген заңды тұлғалардың қатысушылары болып табылатын 
жеке тұлғалар ҚР резидент-банктерінің тікелей немесе жанама 
күрылтайшылары немесе акционерлері бола алмайды.

Аталған шектеу тізімін ¥лттық банк белгілейтін рейтингтік 
агенттіктердің бірінің рейтингісінен кем емес жеке рейтингке ие 
банктерге таратылмайды.

Заңды түлғалар ҚР резидент еместері, соның ішінде бан- 
ктер, талан етілетін ең төменгі рейтингі болған жағдайда банк 
ҚР резидентінің 10 және одан да көп акцияларына ие бола алады.

Банктің жарғылық капиталы акцияларды сату немесе қүрыл- 
тайшылардың жарналары есебінен теңгемен төленеді (16-бап).

Банктің қүрылтайшылары және қатысушылары -  заңды 
гүлғалар қүрылтайшылардың акцияларда орналастырылған және 
жарғылық капиталдағы өзге тұлғалардыц инвестициялық және 
жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағандағы қатысу үлесінде 
орналастырылған активтердең белек қүрылтайшылардың (қаты- 
сушылардың) меншікті капиталы көлемінде жарғылық капиталға 
ақша салып, акцияларды төлейді.

Банктің құрылтайшылары мен қатысушылары — жеке түлғалар 
салық заңнамасының табыс пен мүлік туралы декларация беру ту- 
ралы бөлігінде белгіленген талаптарды ескере отырып, жарғылық 
ксрға ақша салуға, банк акцияларын төлеуге құқылы.

Жаңадан құрылған банктің жарғылық капиталын оның акцио- 
нерлері ол тіркеуден өтіп жатқан мезгілде 50% мөлшерінде, тіркеу- 
ден өткеніне бір күнтізбе жылы ішінде толық төлеуге міндетті.

Банктің меншікті капиталы -  банк міндетгемелерінің сомасы 
шегерілген оның активтерінің қүны. Мұнда активтер құны банк
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активтерінің бастапқы құнынан берілген ссудалар мен өзге ак- 
тивтердің қал<етті резервтерін (провизияларын) шегеру л<олымен 
есептеледі.

алымшылардың мүдделерін қорғау және банктерді білікт; 
)уды қамтамасыз ету, осының негізінде олардың қызметінін 
“лін кеміту мақсатында заң басшылардьщ, бас бухгалтер мен 
эрынбасарларының лауазымдарына кандидаттарға біліктілік 
:арын белгілейді (20-бап).
індидатгарға төмендегі біліктілік талаптары қойылады: 
олардың жоғары білімдері болуға тиіс, банктің бас бухгал- 
тері, филиал директоры мен бас бухгалтері жоғары неме- 
се жүмыс бағытына сәйкес келетін арнаулы орта білімд) 
болуға тиіс;
банк басқармасының төрағасы және оның орынбасарла- 
ры, банктің бас бухгалтері мен оның орынбасарлары, банк 
филиалының директоры мен бас бухгалтері банк жүйе- 
сіндегі жүмыс стажына ие болулары тиіс: төраға мен бас 
бухгалтер кемінде үш жыл, басқарма төрағасының орынба- 
сары мен бас бухгалтердің орынбасары -  кемінде екі жыл. 
филиалдың директоры мен бас бухгалтері -  кемінде бір 
жыл;
олар меншікке қарсы, шаруашылық және лауазымдық 
қылмыстар жасаганы үшін сотталмаған болуға тиіс. 

сшы қызметкерлер ¥лттық банк келісімін алганша үш ай- 
гық өз міндеттерін атқара алмайды.
миалдарды, өкілдіктер мен есеп айырысу-касса бөлімдерін 
:абу тәртібі осы Заңның 29-бабына сәйкес жүргізіледі. 
нк өз филиалын, өкілдігі мен есеп айырысу-касса бөлімін 
шін ¥лтгық банктің келісімін алуға тиіс. Банк филиальін 
келісім беру жөніндегі өтінішке мына төмендегілер қоса 

ге тиіс:
банк филиалы туралы ереже, оған филиал жүргізуге өкілетті 
банк операцияларының тізімі қосылады; 
банк филиалының директоры мен бас бухгалтері лауазы- 
мына кандидаттар туралы деректер.
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Банк филиалын ашуға келісім беруден бас тарту мына тө- 
мендегі негіздемелердің кез келгені бойынша жүзеге асырылады:

-  банк филиалының директоры мен бас бухгалтерінің лауа- 
зымына кандидаттардың ең төменгі талаптарға сәйкес кел- 
меуі;

-  үй-жай мен жабдықтың Үлттық банктің нормативтік талап- 
тарына сәйкес келмеуі;

-  банктің Ұлттық банк белгілеген пруденциалдық норматив- 
терді л<әне басқа да сақталуға тиісті нормалар мен норма- 
тивтерді сақтамауы;

-  қолданьшып жүрген заңнаманы және Үлттық банктің нор- 
мативтік-қүқықтық актілерін бұзуы.

ҚР резиденті емес банк өкілдігін ашуға келісім беру жөніндегі 
өтінішке мыналар қоса берілуі керек:

-  өтініш беруші банктің қүрылтай қүжаттары;
-  өтініш беруші банктің тиісті органының ҚР аумағында 

өкілдік ашу туралы шешімі;
-  тиісті мемлекеттің банк қадағалау органының өтініш бе- 

руші банк банк қызметін жүргізуге жарамды лицензиясы 
бар екендігін жазбаша түрде растауы және келісім беруі;

-  өтініш беруші банктің жылдық есебі;
-  өкілдіктің болжанып отырған қызметкерлер саны мен оның 

басшысы туралы деректер.
Филиалдарды, өкілдіктер мен ЕКБ-ларды жабу қолданылып 

жүрген заңнамада көрсетілген тәртіппен жүргізіледі.
Жарғылық капиталдьщ дер кезінде және құқықтық негізде 

100% төленуі, берілген барлық құжаттардың құқықтық негізділігі 
банкке банк операцияларьш жүзеге асыру үшін лицензия беруге 
негіз болып табылады.

Үлттық банк, оның өкілетгілігімен ҚР Қарл<ы нарығын және 
қаржы үйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (ҚНА) осы 
Заңға сәйкес банктік категорияларға л<атқызылған операцияларды 
ҚР аумағында жұргізуге лицензия беруге өкілетті лицензиар бо- 
льш табылады (26-бап). Банк операцияларын жүргізуге лицензия- 
лар ¥лттық банк (ҚНА) белгілеген тәртіппен беріледі.
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Банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін өтініш бе- 
руші бір жыл ішінде мыналарды жүзеге асыруға міндетті:

-  барлык үйымдастырушылық-техникалык шараларды орын- 
дауы, соның ішінде ¥лттық банктің нормативтік талап- 
тарына сәйкес келетін үй-жай мен жабдықты әзірлеуі, сон- 
дай-ақ тиісті біліктілігі бар қызметкерлерді жалдауы қажет.

-  жарғылық капиталды төлеуі тиіс.
Банк операцияларын жүргізуге лицензия беру іуралы өтініпгп 

Үлггық банк өтініш табыс етілгеннен кейін бір ай ішінде қарауғг 
тиіс.

Банк операцияларын жүргізу лицензиясы шектеусіз мерзімге 
беріледі және оны үшінші бір адамдарга беруге тыйым салына- 
ды. Банк операцияларының барлык түрлері лицензияда оларды 
жүргізу қүқығы тікелей көрсетілген жағдайда ғана жүргізіледі 
¥лттық банк (ҚНА) лицензия беру кезінде банктерге жүргізуге 
рүқсат етілген операциялардың атауларын нақтылауға қүқьшы.

Банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы шешім 
Ұлттық банктің және Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің рес- 
ми басылымдарында жарияланады.

Лицензия берілгені үшін мөлшері мен төлеу тәртібі ҚР зан- 
намасында анықталатын алым алынады.

Қызмет ауқымын кеңейту мақсатымен банк қосымша лицен- 
зиялар алуы мүмкін. Оларды алу үшін банк жарты жыл ішінде 
қаржылық жағынан түрақты болып; Ұлттық банк белгілеген ре- 
зервтік талаптарды орындауы; бюджет және ¥лттық банк пен 
ҚНА-ның өзге де талаптары алдында борышкер болмауы тиіс.

іМына жағдайларда Банк операцияларын жүргізуге лицензш 
беруден бас тартылады:

-  жоғарыда баяндалған талаптардың кез келгені сақталмаған 
ретте;

-  егер банк мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап біг 
жыл ішінде лицензия алу жөнінде өтініш жасамаған ретте

Бірлескен немесе шет елдік банк, сондай-ақ еншілес банк- 
тер ашуға рүқсат алу үшін жоғарыда аталғандармен қатар егег 
қүрылтайшы заңды түлға болса мьша қүжатгар тапсырылуы кере:-:

-  олардың заңдық мәртебесін растайтын жарғы немесе бас- 
қадай қүжат және өткен екі жылдың жарияланған балансь::
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-  шет елдік қатысушының тиісті органының бірлескен банк- 
ке қатысуы, республика аймағында шет елдік банк қүруы 
немесе олардың еншілес банктерін ашуы туралы шешімі;

-  шет елдік қүрылтайшының келген елінің бақылаушы орга- 
нының Қазақстан аумағындағы бірлескен банк туралы жаз- 
баша хабарламасы, өкілетті органның немесе беделді заң 
қызметінің қүрылтайшының түрғылықты елінің заңнамасы 
бойынша мүндай рүқсаттың талап етілмейтіні туралы 
өтініші.

Жеке түлғалар қүрылтайшы болған жағдайда беделді шет 
елдік банктен аталған түлғаның төлем қабілеттілігі туралы раста- 
масы ғана талап етіледі. Бірлескен және шет елдік банктердің ец 
төменгі жарғылық қорын республиканың ¥лттық банкі белгілейді. 
ҚР резиденті еместердің банк ашуы мен қызметі үшін қосымша 
талаптар қойылады (21, 22-баптар).

Банктің қүрылтайшысы болып табылатын Қазақстан Рес- 
публикасының резиденті емес жеке немесе занды түлға аталған 
күжаттардан басқа, банк ашуға рүқсат беру туралы өтінішке оның 
өзге банктер мен қаржы үйымдарының жарғылық капиталына 
катысуы туралы деректерді, тиісті мемлекеттің өкілетті органы- 
ның аталған түлғаға ҚР резиденті емес банктің жарғылық капита- 
лына қатысуға рүқсат етілетіні туралы жазбаша мәлімдемесін қоса 
беруге міндетті.

Ірі қатысушы немесе банк холдингі мәртебесін алу жөнінде 
өтініш білдірген резидент емес заңды түлға жоғарыда аталған 
күжаттармен қатар мыналарды қоса тапсыруға міндетті:

-  заңды түлға -  қүрылтайшының тиісті оганының ҚР рези- 
денті емес банкке қатысатындығы туралы шешімі;

-  заңды түлғаның соңғы 3 қаржы жылындағы аудитор бекіт- 
кен жылдық есептері;

-  ҚР резиденті еместердің қатысуымен банк қүру қоры және 
қызметі жөніндегі өзге де қүжаттар.

Банктің дауыс беруші акцияларының 10 және одан да көп 
пайыздарын иеленетін ҚР резиденті емес жеке түлғалар өз 
мемлекетінің өкілетті органының ҚР резиденті емес банктің
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жарғылық капиталына қатысу тиісті мемлекеттің заңнамасыкі 
қайшы келмейтіндігі туралы тиісті хабарламасын табыс етеді.

ҚР аумағьшда шет елдік қатысу бар банктерді құру және олар- 
дың қызметі кезінде төмендегі талаптар сақталуы тиіс (22-бап):

— шетелдік қатысуы бар банк басқармасының кемінде бір 
мушесі ҚР азаматы болуға тиіс және ол ҚР аумағынлі 
жұмыс істейтін банкте кемінде 3 жыл басшылық жұмыс 
тәжірибесін және ҚР банк және шаруашылық заңдылығьгЕ 
білетінін дәлелдейтін құлсаттар тапсыруы қажет;

— шет елдік қатысуы бар банк Үлттық банк белгілейтін сома- 
мен және тәртіппен ішкі активтерге қаржы салуға міндетгі:

— шет елдік қатысуы банктің барлық қызметкерлерінің кемін- 
де 70%-ы ҚР азаматтары болуға тиіс.

Үлттық банк шет елдік қатысуы бар банктерге олардык 
органдарының құрылымы, орындайтын банк операңияларынын 
тізімі, пруденңиалдық нормативтер, өзге де сақталуы тиіс міндетп 
нормалар мен лимиттер және есептілік тәртібі жөнінде қосымша 
талаптар қоюға құқылы.

ҚР резиденті емес банк Үлттық банкке ҚР аумағында аталған 
банктің өкілдігі бір жыл.жұмыс істегеннен кейін еншілес банк 
ашуға рұқсат беру туралы өтініш беруге құқылы (18-бап).

Еншілес банктің отау банкі негізгі рейтингтік агентгіктердін 
бірінің белгілі бір рейтингі бар ҚР резиденті емес банк бола алады.

Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтінішті Үлттық банк өті- 
ніш және рұқсат беруге қажетті барлық құжаттар алынғаннан 
кейір үш айдан аспайтын мерзім ішінде қарауға тиіс.

Банк қүрылтайшылары мемлекеттік тіркеу үшін Үлттык 
банктің банк ашуға берген рүқсатын алған күннен бастап бір ак 
ішінде әділет органдарына баруы тиіс.

Банк заңды тұлға мәртебесін ҚР банктерді тіркеу кітабында 
тіркелген сәттен кейін алады. Бұл кітапта банктің, оның филиалы- 
ның қызметі доғарылғанда немесе еншілес банкі таратылғанда 
тиісті жазба түсіріледі. Банкті ерікті тұрде қайта құру (қосу, бірік- 
тіру, болу, бөліп шығару, қайта құру) Үлттық банктің рұқсатымен 
акционерлердің жалпы лшналысының шешімі бойынша жүзеге 
асырылуы мүмкін (60-бап).
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Банкті консервациялау Үлттық банктің, яғни әкілетті орган-
шешімі бойынша банктің қаржы жагдайын сауықтыру және 

шың жүмыс сапасын жақсарту мақсатында банкке қатысты 
жімшілік, заңдық, қаржылық, үйымдық-техникалық және басқа 
ха шаралар мен рәсімдер кешенін мәжбүрлі түрде жүргізуді біл- 
ііреді (62-бап).

Банк мынадай негіздердің кез келгені бойынша консерва- 
шялауға үшырауы мүмкін:

-  оз капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің ұдайы 
(қатарынан 3 ай) орындалмауы;

-  осы Заңның 48-бабында кәрсетілген негіздер бойынша 
(қолданыльш жүрген заңнаманы үдайы бүзу, шартгық 
қатынастарды, пруденциалдық лсәне басқа да орындалуға 
тиісті нормалар мен міндеттемелерді орындамау, Үлттық 
банкке есептерді және басқа ақпаратты бермеу).

Консервация тәртібін белгшеу Үлттық банктің лсәне ҚНА- 
ның банк қаржысы есебінен банкті басқару жөніндсгі уақытша 
әкімшілікті немесе банктің уақытша басқарушысын бір лсыл мер- 
зімге дейін тағайындауды көздейді (63-бап).

Консервациялау күшінің басталуымен лсәне оның мерзімінде:
-  акционерлердің акцияларды пайдалану мен билік ету 

жоніндегі құқықтары тоқтатыла тұрады;
-  банкті басқару жөніндегі барлық өкілеттік уақытша 

әкімшілікке (уақьггша басқарушыға) кошеді;
-  уақытша әкімшілікке (уақытша банк басқарушысына) айт- 

пастан және оның лсазбаша келісімінсіз банктің атынан 
лсәне оның есебінен лсасалған барлық мәмілелер жарамсыз 
деп танылады.

Уақытша әкімшілік банк қызметінің барлық мәселелері 
бойынша дербес шешім қабылдауға, қабылданған депозиттер 
бойынша банктің міндеттемелерін тоқтата тұруға, жасасқан шарт- 
тарды бүзуға, бағаларды, тарифтерді озгертуге жәвг т.б. қақылы.

Банкті консервациялау Үлттық банк пен ҚНА-ның, яғни 
өкілетті органның шешімімен белгіленген консервациялау мер- 
зімі аяқталғанда немесе консервациялауды мерзімінен бүрын 
аяқтау туралы шешім қабылдағаннан кейін тоқтатылады. Егер



банкті консервациялау оның қаржы жағдайы мен жұмыс сапаскі 
сауықтыруға жеткізбеген жағдайда, Үлттық банк пен ҚНА бані 
зандарында көрсетілген негізде банк операцияларын жүргіз\т? 
берілген липензияны қайтарып алуға құқылы.

Банк өз қызметін банк құрылтайпіыларының шешімі бойын- 
ша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданылып жұргеі 
заңнамасьшда көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша доғарь 
алады.

Банк ашуға берілген рүқсат пен лицензиялар мына жағдайлар- 
да кері шақырылып алынуы мумкін:

— құрылтай шарты мен жарғының қолданылып жүрген 
заңнамаға сәйкес келмеуі;

-  банк басшыларының кәсіптік жарамсыздығы;
-  рүқсат беруге негіз болған деректердеғі жалғандықты;-; 

ашылуы;
-  қызметті бастаудың рұқсат берілген күннен 6 айдан аскан 

мерзімге кешіктірілуі;
— қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес белгіленген эконс- 

микалық нормативтерді жүйелі түрде сақтамау;
— қолданылып жүрген заңнамада, сондай-ақ банк жаргысын- 

да көзделген құқықтық қабілеттілік аясынан шығатын опе- 
рацияларды жүзеге асыру. Заңсыз операциялардан түскен 
табыс бюджетке алынады;

-  Қазақстан Республикасының заңнамасын, Үлттық бані:
- белгілеген нормативтік актілерді жүйелі түрде бұзу;

-  заңмен белгіленген деректер мен есептерде ұдайы түрде 
қателіктер жіберу;

-  банктің банкроттығы;
— алғашқы екі жылда банктің жедел операцияларды меншік- 

ті ресурстары есебінен жүргізуінің мүмкін еместігі;
— тіркеу сәтіне жарияланған жарғылық қордың ең төменп 

сомасын төлемеу;
— салымшылардың мүдделеріне қатер төндіретін қүрылтан- 

шылардың немесе қатысушылардың қаржы жағдайынык 
тұрақсыздығы.
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Лицензияны, банк ашуға берген рұқсатты кері қайтарып алу 
банкті тарату жөніндегі шешім ретінде қабылданады. Банк мына- 
дай жағдайларда таратылуы мүмкін (Заңның XI тарауы).

-  Үлттық банк пен ҚНА-ның рүқсаты болған жағдайда оның 
акционерлерінің шешімі бойынша (ерікті тарату),

-  ҚР заңнама актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі 
арқылы (еріксіз тарату).

Кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету және банктерді 
ерікті және еріксіз тарату процедураларында олардыц қатысуы- 
мен шешім қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті мен тара-
ту комиссиясы қүрылады.

Барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға қар- 
жысы жеткіліксіз болған жағдайда банк банкроттық негіздер 
бойынша еріксіз түрде таратылуы тиіс (69-бап).

Банкті еріксіз таратуды сот мынадай жағдайларда жүзеге асы-
рады:

-  банк банкрот болғанда;
-  банктің банк операцияларын жүргізу жөніндегі лицензия- 

лары кері қайтарылып алынғанда;
-  банк қызметін тоқтату туралы уәкілетгі мемлекеттік ор- 

гандардың, заңды немесе жеке тұлғалардың өтінішіне 
(қуынымына) байланысты (70-бап).

Банк пруденциалдық нормативтерді және сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттерді, капитал мөлшерінің жүйелі түрде 
бүзылуына байланысты төлем қабілетсіздігі және дәрменсіздігі 
жағдайында белгіленген тәртіппен сот шешімі бойынша банкрот 
деп танылады.

Банкті тарату жөніндегі сот шешімі алынғаннан кейін банкті 
жедел басқару арнайы басқарушыға беріледі де тарату комиссия-
сы тағайындалады.

Таратылатын банк кредиторларынын талаптары кезектілік 
тәртібімен қанағатгандырылады (74-2-бап):

-  бірінші кезекте жеке түлғалардың өміріне немесе денсау- 
лыгына зиян келтіргені үшін жауап бере отырып, таратыла- 
тын банк олардың талаптарын тиісті мерзімдік төлемдерді 
капиталдандыру жолымен қанағаттандырады;
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-  екінші кезекте еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адам- 
дардьщ еңбекақысын төлеу бойьінша есеп айырысулаірғ 
жүргізіледі;

-  үшінші кезекте депозиттерге міндетті кепілдік берулз 
жүзеге асыратын үйымдардың мәжбүрлеп таратылатьв 
банкке үсьшылатын есеп айырысуға сәйкес кепілдік бері> 
ген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы со 
малары бойынша талаптары қанағаттандырылады;

-  төртінші кезекте тек қана қайырымдылық қызметімен ай- 
налысатын коммерциялық емес үйымдармен, Үлы Отаі 
соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңе-с- 
тірілген түлғалардың үйымдарымен есеп айырысулар жүзе- 
ге асырылады;

-  бесінші кезекте сақтандыру үйымдарымен есеп айыры- 
лысады, одан әрі банк мүлкін кепілге алумен қамтамасьп 
етілген міндеттемелер бойынша кредиторлардың талап- 
тары, бюджет, заңды түлғалар алдындағы міндетгемелег 
және т.б. қанағаттандырылады.

Әр кезеңнің талаптары алдағы кезектің талаптары тольа; 
қанағаттандырылғаннан кейін барып қанағаттандырылады.

Банктер қүрылтай қүжаттарына енгізілетін өзгерістер, соные 
ішінде банк басқармасы басшылығындағы өзгерістер туралк 
Ұлттық банкті екі апта мерзім ішінде хабардар етуге міндетті.

Коммерциялық банктердің  
клиенттермен және Қазақстан 
Р еспу б ликасыньщ ¥лттық банкімен  
қарым-қатынасы

Банктер мен олардың клиенттері арасындағы қарым-қаты- 
настар еріктілік, өзара мүдделілік және коммерциялық сипат прин- 
циптері негізінде жүзеге асырылады. Әр клиент орналасқан орны- 
на қарамастан қай банктің қызметін пайдаланатынын өзі шешеді. 
Бүл өз клиентін өзі таңцайтьш банкке де қатысты. Бүл орайда өзара
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мүдделілік принципі іске қосылады, яғни клиент қайсыбір банктің 
кызметін бір жолға пайдаланатынын болмаса түрақты негізде 
пайдаланатынын өзі шешеді. Олардың өзара қарым-қатынастары 
коммерциялық негізде қүрылады. Клиент өзіне пайдалы болып 
табылатын кредит, есеп айырысу операциялары және басқа да 
кызметтер ү тттін акша толеуге әзір. Банк болса тиісті сыйақы (пайыз, 
комиссия) ала отырып, өз өнімін сол клиентке беруге даяр.

Банк заңнамасы екі жақтың да мүдделерін қорғайды, клиент- 
ке банкте есеп ашу (32, 33-баптар); банкке төлемді кейін шегеру; 
салымдарды қорғау; банк қүпиясын сақтау құқығын және т.б. бе- 
реді.

Банктер арасындағы, сондай-ақ банктер мен олардың клиент- 
тері арасындағы қарым-қатынастар шарттар негізінде жүзеге асы- 
рылады. Бүл ретте екі тарап та тең және әріптес болып табылады.

Екінші деңгейдегі банктердің ¥лттық банкпен қарым-қаты- 
настары қолданылып жүрген заңнама негізінде төмендегі прин- 
циптерге қүрылады. ¥лттық банк өз қызметінде республиканың 
ақша-кредит жүйесінің дамуы мен нығаюы мүддесіне орай бүкіл 
банк жүйесінің қалыпты жүмыс істеуіне жағдай жасап, банктер- 
ді банк қызметі мәселелері бойынша нормативтік қүжатгармен 
дер кезінде қамтамасыз етеді, банк жүйесі үшін кадр даярлауға 
қатысып, банк жүмысьша әдістемелік көмек көрсетеді.

¥лттық банк заңда көрсетілгеннен басқа жағдайларда банк- 
тердің оперативтік қызметіне араласуға қақылы емес.

Үлтгық банктің реттеуші және бақылаушы функциялары 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы- 
ның ¥лттық банкі туралы» заң күші бар Жарлығымен шектеледі.

¥лттық банк екінші деңгейдегі банктер және олардың фи- 
лиалдары, соның ішінде еншілес банктер мен банк бірлестіктері 
үшін экономикалық нормативтерді белгілейді. Бүл нормативтер- 
дің қүрамына мыналар кіреді:

-  бастапқы жарғылық қордың ең төменгі мөлшері;
-  банктің меншікті қаржысының мөлшері мен оның мін- 

деттемелерінің (актив пен пассив) сомасы арасьшдағы 
шекті арақатынас;

-  баланстар өтімділігінің көрсеткіпггері;
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-  Үлттық банкте орналастырылатын міндетті резервтердІЕ 
мөлшері;

-  бір займшыға есептелген тәуекелдің ең жоғары мөлшері:
-  банктің құрылтайшылары, акционерлері, сондай-ақ жарғь:- 

лық капиталына банк қатысатын заңды тұлғалар үшІЕ 
тәуекелдің ең жоғары мөлшері;

-  жарғылық қордың ең төменгі мөлшері;
-  шет елдерден кредит тарту көлемін шектеу;
-  Үлттық банктің орталықтандырылған көздерінен алына- 

тын кредиттердің шекті мөлшері.
Нормативтер мен шектеулер банктердің қаржылық түрах- 

тылығьш қамтамасыз ету, олардың кредиторлары мен клиеіт- 
расының мүдделерін қорғау, сондай-ақ республикада ақша айнг- 
лымын нығайту үшін қолданылады.

Инфляциялық процестер ақша-кредит реттеу әдістерімен ток- 
татылмаған жағдайда ¥лттық банк кредиттік салымдар бойынші 
шектеулер енгізуге және банк операциялары бойынша пайыздьа 
мөлшерлемелерді өзгертуге қақылы.

¥лттық банк екінші деңгейдегі банктерге қатысты бақылат, 
функцияларын жүзеге асырады. ¥сынылған баланстар, есептеу 
мен банк қызметіне қатысты өзге де құжаттар негізінде Үлттыі 
банк банктердің белгіленген нормативтерді сақтауына бақылау жь- 
сайды. Сонымен қатар ¥лттық банк өз өкілеттіктеріне сәйкес жер- 
гілікті жерге барып, банкке қажетті мәселені тексеруге қақылы

¥лттық банктің коммерциялық банктерден алған деректері 
жария етуге жатпайды.

Екінші деңгейдегі банктер қолданылып жүрген заңнаманк 
және ¥лттық банктің нормативтік актілерін (экономикалық но> 
мативтерге, есептілікті тапсырмауына немесе қателігі бар есепг. 
тапсыруына, шығынды қызметіне, салымшылардың мүдделерівс 
қатер тондіретін жағдайдың пайда болуына қатысты алғанл 
жүйелі түрде бүзған жағдайда ¥лттық банк мыналарға қақылы:

-  банк қүрылтайшылары алдында банкті қаржылық сауьа:- 
тыру жөнінде шаралар жүргізу, банк басшылығын ауысті- 
ру, банкті қайта қүру немесе тарату туралы мәселе қоюғг.
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-  мына түрде санкциялар қолдануға:
а) заңнамада белгіленген ақша айыппұлын өндіруге;
ә) дебитор -  банктің борышын Үлттық банкте орналастырыл- 

ған резервтік қордан шегеруге;
б) ¥лггық банк белгілейтін жекелеген нормативтерді өзгер- 

туге;
в) банк операциялары дұрыс орындалмаған жағдайда банкті 

уақытша басқаруды өзіне алуға;
г) банктің заңсыз әрекеттері нәтижесінде алынған кейбір опе- 

рация түрлерін жұргізу лицензиясын Кері қайтарып алуға;
ғ) орындауға міндетті нүсқаулар беруге.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Коммерцияльщ банктердіц нарьщтьщ экономика- 
дагырөлімен орны цандай?

2. Банктің үйымдастырушыльщ цұрылымы цандай?
3. Банкті басқару цүрылымы цандай?
4. Банкті және оның щрылымдарын басцарудың 

функционалдыц міндеттері цандай?
5. Қазацстан банктерінің жагдайы цандай?
6. Банк цызметінің цұқыцтыц негіздері цандай?
7. Банктерді ашудың, тіркеудің, лицензиялаудың тәр- 

тібіцандай?
8. Банк цандай жагдайда жабылады?
9. Банкті консервациялау тәртібі цандай? 
Ю.Банктпің өз клиенттерімен царым-цатынасы цан-

дай?
П.Банктің Үлттыц банкпен царым-цатынасы цан- 

дай?
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