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1. Жəмийеттиң юридикалық статусы, жуўапкершилиги 

фирмалық атамасы, мəкан  жайы ҳəм электрон мəнзили  

 

1.1. Жəмийет атамасы: 

Кирилл əлипбеси тийкарында   

- қарақалпақ   тилинде  "Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кəрханасы» акционерлик 

жəмийети, қысқартырылған атамасы   "ҚҚ АЭТК"  АЖ; 

- өзбек тилинде "Қорақалпоқ худудий электр тармоқлари корхонаси"  акциядорлик жамияти, 

қысқартырылған атамасы " ҚҚ ХЭТК " АЖ; 

- рус тилинде  акционерное общество "Каракалпакское предприятие территориальных 

электрических сетей",  қысқартырылған атамасы АО  "КК ПТЭС",  

Латын  əлипбеси тийкарында;   

- қарақалпақ тилинде "Qaraqalpaq  аymаqliq elektr tarmaqlari kа’rхanasi" aktsionerlik  ja’miyeti, 

қысқартырылған атамасы "QQ АETК" AJ; 

- өзбек  тилинде "Qоrаqаlpоq hududiy elektr tarmоqlari ko’rxonasi" aksiyadorlik  jamiyati,  

қысқартырылған атамасы "QQ НETК" AJ  деп аталады. 

 

1.2. Буннан былай "Жəмийет" деп аталыўшы "Qaraqalpaq  аymаqliq elektr tarmaqlari 

kа’rхanasi" aktsionerlik ja’miyettin’ мəкан жайы (почталық мəнзили): Қарақалпақстан 

Республикасы, Нөкис қаласы, Дизельная көшеси, 1-жай. 

Жəмийеттин электрон почта мəнзили: kkaetk@inbox.uz 

Жəмийеттиң рəсмий веб-сайты: www. kkaetk.uz 

Жəмийет өзиниң мəкан жайын (почталық  мəнзили) ҳəм электрон почта мəнзилиниң 

өзгергени ҳаққында мəмлекетлик дизимнен өткериўши ўйымларға жазба турде билдириў 

жибериўи, ал  акционерлерди ғалаба хабар қураллары аркалы хабарландырыўы  тийис. 

1.3.Жəмийет Қарақалпақстан Республикасы мəмлекетлик мүлкти басқарыў комитетиниң 

2001-жыл 18-октябрь күнги 2/447-санлы буйрығына тийкарланып дүзилди ҳəмде Уставы 

Нөкис қаласы ҳəкиминиң 2001-жыл 11-ноябрь күнги 185/11-санлы қарары менен дизимге алынды. 

1.4. Жəмийет  ҳəрекет етиў мүддети шекленбеген түрде шөлкемлестирилген болып ҳəм 

дизимге  алынған ўақыттан баслап  юридикалық шахс ҳуқықларына ийе болады.  

1.5. Жəмийет юридикалық тəреп болып,  өз   балансында есапқа алынатуғын мал-мүлкке, 

соның менен өзиниң устав фондына (устав капиталына) берилген мал-мүлкке йие болады, өз 

атынан мүлк ҳəм жеке мүлкий емес ҳуқықларын алыўыға ҳəм оларды əмелге асырыўы 

миннетли болыўы жуўапкер болыўға, судларда жуўапкер ҳəм даўагер болыўы мумкин. 

1.6. Жəмийет өз ис-ҳəрекети нəтийжесинде алынған ҳəм  сатылған акцияларды қайта 

сатып алыў есабынан, сондай-ақ Өзбекистан Республикасы нызамларына қайшы келмейтуғын 

басқа тийкарларға көре берилген мал-мүлктиң ийеси болып есапланады. 

1.7. Жəмийет финанс-хожалық жумысларын əмелге асырыўда, ҳəрекеттеги нызамшылыққа 

муўапық ҳəмме турдеги  шəртнамалық қатңасықларды əмелге асырыўға ҳақылы.  

1.8. Өзбекистан   Республикасы   аймағында  ҳəм оның сыртында банк есап бетлерин 

ашыўға ҳақылы. 

1.9. Жəмийеттиң өзиниң фирмалық атамасы мəмлекетлик тилде толық жазылған ҳəм 

жайласқан мəкан жайы көрсетилген дөнгелек мөрге ийе болыўы керек. Соның менен бирге мөрде 

фирмалық аты  ҳəм басқа қəлеген  тилде көрсетилиўи мумкин.  

1.10.  Жəмийет өзиниң атамасы жазылған штампларға ҳəм бланкаларға, өз эмблемасына, 

сондай-ақ, белгиленген тəртипте дизимге алынған товарлық белгисине ҳəм пухаралық 

айланбасы қатнасыўшыларының товарларының, жумысларының ҳəм хызметлериниң жеке 

белгилерин көрсетиўши басқа да нышанларға ийе  болыўға ҳақылы. 

1.11. Жəмийет өзиниң миннетлемелери бойынша өзине тийисли барлық мал-мүлкине  

жуўапкер болады. 
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1.12. Акционерлер жəмийеттиң миннетлемелери бойынша жуўапкер болмайды ҳəм оларға 

тийисли  акциялардың қуны шеклеринде жəмийеттиң  жумысына  байланыслы болған зыян 

көриў қəўипин  мойнына  алады. 

1.13. Акциялар ушын ҳақын толық төлемеген акционерлер жəмийеттиң миннетлемелери 

бойынша өзлерине тийисли акциялар қунын төлемеген бөлеги шеклеринде бирликте 

жууапкершилигин мойнына алады.   

1.14. Жəмийет өз акционерлериниң миннетлемелери бойынша  жуўапкер болмайды. 

1.15. Мəмлекет ҳəм оның уйымлары жəмийеттиң миннетлемелери бойынша жуўапкер 

болмайды, сондай-ақ жəмийетте мəмлекет ҳəм оның уйымларының миннетлемелери бойынша 

жуўапкер болмайды. 

1.16.  Жəмийет Нызамшылығына ҳəм өзи дүзген шəртнамаларға муўапық усы Уставта 

көрсетилмеген басқа ҳуқықларға ийе болыўы ҳəм оның мойынында басқа миннетлемелери 

болыўы  мүмкин. 

 

2. Жəмийет ҳəрекетиниң мақсетлери ҳəм хызмет бағдары.  

 

2.1. Жəмийеттиң шөлкемлестирилиўинен мақсет - хожалық жумысларын əмелге асырыў 

ушын, қатнасыўшылардың өз пул қаржыларын тартыў жолы менен акцияларды шығарыў, 

хожалық есабы ҳəм өзин-өзи қаржылай тəмийинлеў  принципинде  пайда  алыў  мақсетинде  

жумыс жүргизиў ҳəм алынған пайданы ислеп шығарыўды раўажландырыўға бөлистириў, 

жəмийет  акционерлериниң социаллық ҳəм экономикалық жағдайларын жақсылаў. 

2.2. Жəмийеттиң тийкарғы хызмет бағдары тутыныўшыларға электр энергиясын 

бөлистириў ҳəм  сатыў есапланады. 

2.3. Өз хызмет  бағдарының  мақсетине ерисиў ушын жəмийет төмендеги хызмет түрлерин 

əмелге асырады: 

- тутыныўшыларға электр энергиясын бөлистириўди ҳəм сатыўды əмелге асырады; 

- электр энергиясын бирден-бир сатып алыўшыдан шəртнама тийкарында электр 

энергиясын алады; 

- электр тəмийинлеўши кəрханаларға тутыныўшылар менен электр энергиясын жеткерип 

бериў ҳаққындағы шəртнамалар дүзиў ҳуқықын əмелге асырыўға белгиленген тəртипте бас 

исенимнама береди; 

- тутыныўшыларға электр энергиясын жеткерип бериў ҳаққындағы шəртнама тийкарында 

электр энергиясын  сатыўды əмелге асырады; 

- тутыныўшыларға электр энергиясын жеткерип бериўде қəўипсизликти  тəмийинлейди; 

- өзине  қараслы электр тармағы хожалық объектлеринде электр энергиясының 

мəмлекетлик стандартларда белгиленген сыпат көрсеткишлерин сақлап турады; 

- техникалық жақтан пайдаланыў қағыйдаларына муўапық, өзине қараслы  электр тармағы 

хожалық объектлеринен пайдаланыўды ҳəм олардың оңланыўын шөлкемлестиреди; 

- өзине қараслы электр тармағы хожалық объектлеринде электр энергиясының 

технологиялық жоғалтыўларын кемейтиў бойынша техникалық  шөлкемлестириў илажларын 

ислеп шығады ҳəм əмелге асырады; 

- электр энергиясы тутыныўшылары электр қурылмаларын белгиленген тəртипте 

аймақлық электр тармақларына жалғаў ушын тутыныўшыларға техник шəртлер береди; 

- баҳалы қағазларды сатып алыў ҳəм олар менен ис алып барыў; 

2.4. Жəмийет мəпи ҳəм мақсетлерине жуўап беретуғын, дəрамат алыў гөзленген, 

Өзбекистан Республикасы нызамлылығына қайшы келмейтугын жумыслардың басқа түрлерин 

əмелге асырыўға ҳақылы. 

2.5.  Арнаўлы рухсатнама (лицензия) алыўды талап ететуғын ҳəрекет түрлери      

нызамшылықта белгиленген тəртипте лицензия алынғаннан кейин əмелге асырылады. 

 

3. Жəмийет уставлық фонд муғдары 

 

3.1. Жəмийеттиң устав фонды акционерлер тəрепинен сатып алынған жəмийеттиң 

акцияларының номинал қунынан қəлиплеседи ҳəм Өзбекистан Республикасының миллий 
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валютасында көрсетиледи. Жəмийет тəрепинен шығарылған барлық акциялардың номинал қуны 

бирдей болыўы тийис. 

3.2. Жəмийеттиң устав фонды оның кредиторларының мəплерине қепиллик 

беретуғын жəмийет мал-мүлкиниң, ең кем муғдарын белгилеп береди. 

3.3. Жəмийет əпиўайы акцияларын жайластырыўы шəрт, сондай-ақ артықмашылыққа ийе 

акцияларны жайластырыўға ҳақылы. Жайластырылған артықмашылыққа ийе акциялардың 

номинал қуны жəмийет устав фондының жигирма пайызынан аспаўы тийис.  

3.4. Жəмийеттиң əпиўайы акцияларын, артықмашлыққа ийе акцияларға, корпоратив 

облигацияларға ҳəм басқа баҳалы қағазларға  алмастырыўға жол қойылмайды. 

3.5.  Жəмийет Устав фонди муғдары 7 673 850 000 сўмды курайды ҳəмде номинал қуны 

1 000 (мын) сўм болған 7 673 850 дана акцияларға, соннан 7 539 470 дана ийеси жазылған 

əпиўайы хам 134 380  ийеси жазылган артықмашылыққа ийе акцияларға бөлинген. 

Устав фондының жайластырылыўы төмендегише: 

•  51,29% - "Өзбекэнерго" МАК  үлеси – 3 935 650 000 (үш миллиард тоғыз жүз отыз бес 

миллион алты жүз елиў мың)  сўм, 3 935 650 дана акция; 

•  1,75% -мийнет жəмəəти үлеси- 134 380 000 (бир жүз отыз төрт  миллион үш жүз 

сексен мың) сўм, 134 380 дана акция; 

•  46,96% - мəмлекетлик үлеси 3 603 820 000 (үш миллиард алты жүз үш миллион сегиз 

жүз жигирма мың) сўм, 3 603 820 дана акция 

 

4.  Жəмийет акцияларының саны, 

номинал қуны ҳəм оның түрлери. 

 

4.1. Жəмийет тəрепинен номинал қуны 1 000 сўм болған 7 539 470 дана ийеси жазылған 

əпиўайы ҳəм 134 380 йиеси жазылған артықмашылыққа ийе акциялар шығарылған хəм 

жайластырылған. 

4.2. ”Жəмийет” жайластырылған акцияларға қосымша 40 000 000 (қырық миллион) дана, 

номинал қуны 1 000 сўм болған улыўма баҳасы 40 000 000 000 (қырық миллиард) сўм 

муғдардағы жəрияланған (қосымша) акцияларды жайластырыўға ҳақылы, соның ишинде: 

- 39 865 620 дана (99,66%) 39 865 620 000 сўмлық əпиўайы акциялар; 

-134 380 дана (0,34%) 134 380 000 сўмлық артықмашылыққа ийе акциялар. 

 

5. Устав фондын көбейтиў ҳəм кемейтиў тəртиби 

 

5.1. Жəмийеттиң  устав  фонды  акциялардың номинал  қунын көтериў  ямаса  қосымша 

акцияларды жайластырыў жолы менен көбейтилиўи  мүмкин. 

5.2. Акциялардың номинал қунын көтериў жолы менен жəмийеттиң устав фондын  

көбейтиў ҳəм уставына өзгерислер киритиў ҳаққындағы қарар жəмийеттиң Бақлаў Кеңеси  

тəрепинен бир даўыстан қабылланады. 

5.3. Қосымша акциялар жəмийет тəрепинен усы Уставта белгиленген жəрияланған 

акциялардың саны шеклеринде ғана жайластырылыўы мүмкин. 

5.4. Жəмийеттиң устав фондын қосымша акциялар жайластырыў жолы көбейтиў 

ҳаққындағы  қарар жəмийеттиң  Бақлаў Кеңеси  тəрепинен бир даўыстан қабылланады. 

5.5. Жəмийеттиң устав фондын косымша акциялар жайластырыў жолы менен көбейтиў 

ҳаққындағы қарарда жайластырылыўға тийис əпиўайы ҳəм артықмашлыққа ийе акциялар 

муғдары жəрияланған акциялар саны шеклеринде, оларды жайластырыў мүддети ҳəм шəрт-

шараятлары белгилениўи тийис.  

5.6. Қосымша акциялар жайластырыў жолы менен устав фондын көбейтиў, 

жайластырылған қосымша акциялардың номинал қуны муғдарында  дизимге алынады. Бунда 

жəрияланған белгили  түрдеги акциялардың муғдары  жайластырылған  усы түрдеги 

акциялардың санына қысқартылыўы тийис. 

5.7. Жəмийеттиң тийисли баскарыў уйымы тəрепинен қабыл қылынған косымша 

акциялар шығарыў яки акцияның номинал қунын көтериў ҳаққындағы карар жəмийеттиң 

устав фондын көбейтиў хакқындағы қарары болып есапланады. 
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5.8.  Жəмийеттиң устав фондын номинал қунын көтериў жолы менен көбейтиў нызам 

хужжетлеринде белгиленген тəртипте тек жəмийеттиң өз капиталы есабынан əмелге 

асыралады. 

5.9. Жəмийеттиң устав фондын қосымша акцияларды жайластырыў жолы менен 

көбейтиў, жалп қылынған инвестициялар, жəмийеттиң өз капиталы ҳəм есапланған 

дивидендлар есабынан нызам хужжетлеринде белгиленген тəртипте əмелге асрырылыўы 

мүмкин. 

5.10.  Жəмийеттиң устав фондын оның өз капиталы есабынан косымша акцияларды 

жайластырыў жолы менен көбейтиўде бул акциялар бəрше акционерлер арасында 

бөлистиреди. Бунда ҳəр бир акционерге қайсы түрдеги акциялар тийисли болса, усы түрдеги 

акциялар оған тийисли болған акциялар санына қарап бөлистиреди. Жəмийеттиң устав фонды 

көбейтиў нəтийжесинде көбейтиў суммасы бир акцияның номинал куны муўапықлығы 

тəмийнленбеген болса, жəмийттиң устав фондын көбейтиўге жол қойылмайды. 

5.11. Жəмийет  өз акцияларын  нызамда белгиленген тəртипте жайластырады (сатады). 

5.12. Жəмийет тəрепинен акцияларды жайластырыў мүддети мəмлекет дизимине өткерилген 

ўақыттан баслап бир жылдан аспаўы тийис 

5.13.   Акцияларды  жайластырыў, соның ишинде акционерлер арасында жайластырыў 

хаккындағы қарар қабыл қылынғанда акцияларды жайластырыў (баҳалы кағазлардын биржа 

базары ҳəм уйымластырылған биржадан тысқары базарға шығарыў) баҳасы жəмийет  Бақлаў 

Кеңеси тəрепинен  баҳалы кағазлардын базарын шөлкемлестириўшилериниң саўда 

майданында жүзеге келген баҳалар коньюктурасынан келип шыққан турде белгиленеди. 

5.14.  Жəмийет тəрепинен акцияларды ҳəм акцияларға, еркин алмастырылатуғын баҳалы 

қағазларды жайластырыўдың  ашық ҳəм жабық  усыллары менен жайластырыўға ҳақылы. 

5.15.  Жəмийет тəрепинен ҳақы ақшалай төленетуғын акцияларды ҳəм акцияларға, еркин 

алмастырылатуғын эмиссиялы баҳалы қағазларды жайластырыўда, даўысқа ийе акционерлер  

бундай  баҳалы қағазларды артықмаш сатып алыў ҳукықына ийе. Акционер, соның менен 

бирге акционерлердиң улыўма жыйналысында қарсы даўыс берген ямаса онда қатнаспаған 

акционер акцияларды ҳəм акцияларға, еркин алмастырылатуғын эмиссиялы баҳалы 

қағазларды өзине тийисли усы турдеги акциялар муғдарына сəйкес артықмаш сатып  алыў 

ҳукықына ийе. 

5.16.   Жəмийет акцияларын ҳəм басқа баҳалы қағазларды жайластырыў ўақытында, 

оларға ҳақ төлеў акшалай ҳəм басқа төлеў түрлери, мал-мүлк, сондай-ақ ақшалай 

баҳаланатуғын  ҳуқуқлар  (соның ишинде мүлкий)  арқалы əмелге асырылады. Жəмийеттиң  

қосымша акциялар ҳəм басқа баҳалы қағазларға ҳақ төлеў, оларды шығарыў ҳаққындағы 

шешимде белгилеп қойылады. 

5.17.  Жəмийеттин қосымша акцияларына усы акцияларды шығарыў ҳаққындағы қарарда 

белгиленген жайластырыў мүддети ишинде ҳақ төлениўи тийис. 

5.18.  Егер жəмийеттиң ҳақы төлеўдиң басқа түрлери менен ҳақы төленетуғын 

акциялары ҳəм басқа баҳалы қағазлардың номинал қуны нызам ҳүжжетлеринде белгиленген 

ең кем ис ҳақының еки жүз есе ден көп болса, жəмийеттиң акциялары  ҳəм басқа баҳалы 

қағазлар ушын  ҳақ төлеў сыпатында тапсырылып атырған мал-мүлктиң баҳасы ғəрезсиз 

баҳалаўшы тəрепинен баҳаланыўы тийис. 

5.19.  Жəмийеттиң устав фондын кемейтиў мақсетинде акциялардың номинал 

қунынын кемейтиў ямаса жайластырылған акциялардың улыўма санын кысқартыў жолы 

əмелге асырыў мүмкин, сондай-ақ кейингиликте айланыстан шығарыў ушын 

жайластырылған акцияларын  белгили бир бөлегин сатып алыўға ҳакылы. 

5.20.  Жəмийет дизимнен өткен ўақтындағы Өзбекистан Республикасы «Акционерлик 

жəмийетлер ҳəм акционерлер хуқықларын корғаў ҳаққында» ғы нызамның 17-статьясына 

белгиленген ең төмен (минимал) муғдарынан  устав фондын кемейтиў ҳуқықына ийе емес. 

5.21.  Устав фондын кемейтиў ҳəм Уставқа тийисли өзгерислер киргизиў акционерлердиң 

Улыўма жыйналысы қарары менен енгизиледи. 

5.22.   Улыўма жыйналыс Устав фондын  кемейтиў  ҳаққында  қарар қабылланғанда  

оның кемейтиў себеплерин көрсетеди ҳəм кемейтиў тəртибин белгилейди. 

5.23.  Устав фондын кемейтиў ҳаққында  қарар қабыл қылынған сəнеден кейин 30 күннен 
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кешиктирмей бул қарар ҳаққында өз кредиторларына жазба түрде хабар қылады. Кредиторлар 

жəмийеттиң устав фондын кемейтиў ҳаққында өзлерине хабарнама жиберилген сəнеден кейин 30 

күннен кешиктирмей жəмийеттен өз миннетлемелерин мүддетинен алдын орынлаўды ҳəм 

Устав фонды кемейтиў менен байланыслы зыянды төлеўди талап етиўге ҳақылы.  

 

6. Жəмийеттиң корпоратив облигациялары ҳəм басқа  баҳалы қағазлары. 

    

6.1 Жəмийет корпоратив облигацияларды ҳəм басқа баҳалы қағазларды шығарыўға ҳəм 

жайластырыўға ҳакылы. 

6.2 Жəмийеттиң корпоратив облигациялары жəмийет акцияларына алмастырылатуғын 

баҳалы қағазлар болыўы мүмкин. 

6.3 Жəмийет мал-мүлк пенен тəмийинленген корпоратив облигацияларды оларды шығарыў 

туўрысында қарар қабыл етиў сəнесиндеги өз капитал мўғдары шегинде шығарыўға ҳақылы. 

6.4 Жəмийет тəрепинен корпоратив облигацияларды шығарыў, акцияларға 

алмастырылатуғын корпоратив облигацияларды шығарыў жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң қарарына 

тийкар əмелге асырылады. 

6.5 Жəмийет тəрепинен жəмийет Бақлаў кеңесиниң қарарына тийкар акцияларға 

алмастырылатуғын корпортив облигациялар шығарылған жағдайда усы қарар жəмийет Бақлаў 

кеңесиниң барлық ағзалары тəрепинен бир аўыздан қабыл етилиўи тийис. 

 

7. Жəмийеттиң фондлары. 

 

7.1  Жəмийетте устав фондының (устав капиталының) 25 (жигирма бес) пайызы муғдарында 

резерв фонды дузиледи. 

7.2. Жəмийет резерв фонды усы уставда белгиленген муғдарга жеткенге дейин таза пайдадан 

ҳəр жылғы миннетли түрде ажыратпалар арқалы қəлиплестириледи. Хəр жылғы 

ажыратпалардың муғдары жəмийет  уставында белгиленген муғдарына жеткенге дейин таза 

пайданың 5% (бес пайыз)дан кем болмаўы тийис. 

7.3. Басқа қаржылар болмаған жағдайда, жəмийеттиң резерв фонды жəмийеттиң зыянларын 

қаплаўға, жəмийеттиң корпоратив облигацияларын айланыстан шығарыўға, артықмашлыққа ийе  

акциялар бойынша дивидендлер төлеўге ҳəм жəмийеттиң акцияларын қайтып сатып алыў ушын 

арналған. 

           7.4.  Жəмийет резерв фондынан  басқа мақсетлер ушын пайдаланыў мүмкин емес. 

          7.5 Егерде резерв фонды толық ямаса бөлекленип жумсалса, миннетли  түрде 

ажыратпалар  өткириў тикленеди. 

          7.6 Жəмийет нызамшылықта белгиленген тəртипте басқа фондларды  шолкемлестириў  

ҳуқықына ийе. 

8. Дивидендларды төлеў тəртиби 

 

8.1 Жəмийеттиң хожалық жүргизиўи нəтийжесинде алынған пайдасы нызамшылық 

тийкарында салықлар ҳəм мəжбүрий төлемлер төленгеннен соң жəмийет ықтыярында қалады ҳəм 

ҳəрекеттеги нызамшылық ҳəмде усы Устав тийкарында жəмийет фондларын шөлкемлестириў ҳəм 

дивидендлер төлеў ушын пайдаланылады.  

8.2 Жəмийет  жəрияланған акциялардың  ҳəр-бир түрине дивиденд төлеўи шəрт.  

8.3 Жəмийет акционерлердиң Улыўма жыйналысы қарары менен дивидендти акшалай 

ямаса басқа нызамлы төлемлер менен төлениўи мүмкин. 

8.4 Жəмийет финанс жылдың биринши шерек, ярым жыллық, тоғыз айлық жуўмагы ҳəм 

(яки) финанс жыл жуўмағы бойынша жайластырылған акциялар бойынша дивидендлер төлеў 

ҳаққында қарар қабыл етиўге ҳақылы. 

8.5 Дивидендлерди төлеў мүддети усындай қарар қабыл  етилген күннен баслап 60 күннен  

кем болмаўы керек.  

8.6 Дивидендлер төлеўде биринши нəўбетте артықмашлыққа ийе акциялар бойынша, соң 

əпиўайы акциялар бойынша дивидендлер төленеди. Артықмашлыққа ийе акциялар бойынша 

белгиленген дивидендлерди төлеў ушын жеткиликли дəрежеде пайда алынған болса, жəмийет 
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усы акциялар ийелерине дивидендлерди төлеўдең бас тартыўға ҳақылы емес. Егер жəмийет 

дивидендлерди төлеўден бас тарқан жағдайда, акционерлер дивидендлер төлеўди суд арқалы 

талап етиўи мүмкин. Пайданың жеткиликсизлиги ямаса жəмийеттиң зыян көриўи 

жағдайында, жəмийет тəрепинен артықмашлыққа ийе акциялар бойынша дивидендлер төлеў, 

усы мақсетте дузилген жəмийеттиң резерв фонды есабынан ҳəм оның шеклеринде мүмкин 

болады. 

8.7 Жəмийеттиң артыкмашлыққа ийе акциялар бойынша дивидендлер акциялардың номинал 

қунынан 25 (жигирма бес) пайыз муғдарында төленеди. 

8.8 Жəмийетти сапластырылған жағдайда артықмашлыққа ийе акциялары бойынша  

төленетуғын баҳасы (сапластырыў баҳасы) артықмашлыққа ийе акциялардың номинал қунының 

125 (бир жүз жигирма бес) пайызын қурайды. 

8.9 Өзбекистан Республикасы «Акционерлик жəмийетлер ҳам акционерлердиң ҳуқықларын 

қорғаў ҳаққында»ғы нызамның 37 статьясында көрсетилген жағдайларда, артықмашлыққа ийе 

акцияларды жəмийет тəрепинен сатып алыў баҳасы артықмашлыққа ийе акциялар номинал 

қунының 125 (бир жүз жигирма бес) пайызына тең муғдарда əмелге асырылады. 

 

      

9. Жəмийеттиң басқарыў уйымлары, олардың шөлкемлестириў  

тəртиби  ҳам  ўəкилликлери. 

 

Акционерлердиң  Улыўма  жыйналысы 

 

9.1.  Жəмийеттиң  акционерлердиң  Улыўма  жыйналысы,   Бақлаў  Кеңеси   ҳəм  Басқарма  

ағзалары басқарыў уйымы есапланады. 

9.2. Акционерлердиң Улыўма жыйналысы жəмийетти басқарыўдың жоқары уйымы болып 

табылады. 

9.3. Акционерлердиң Улыўма жыйналысы өз жумысын нызамға, усы Устав ҳəм 

акционерлердиң Улыўма жыйналысы ҳаққындағы реже тийкарында əмелге асырады. 

9.4. Жəмийет акционерлериниң Улыўма жыйналысын (акционерлердиң Улыўма есап бериў 

жыйналысын)  ҳəр жылы өткизиўге миннетли.  

9.5.  Акционерлердиң Улыўма есабат жыйналысы финанс-хожалық жылы жуўмақланғаннан 

соң алты айдан кешиктирмей өткириледи. Улыўма есабат жыйналысында миннетли түрде 

жəмийеттиң жыллық есабаты, Бақлаў кеңеси ҳəм Тексериў комиссиясын сайлаў ҳаққындағы, 

Басқарма баслығы  менен дүзилген шəртнаманың мүддетин созыў ямаса бийкар қылыў 

мүмкиншилиги ҳақкындағы, ҳəм усы Уставтын 9.8 пунктиниң 10 ҳəм 11 киши пунктине 

муўапық  басқа да мəселелер қаралады. 

9.6. Акционерлердиң Улыўма жыйналысын жəмийет Бақлаў кеңесиниң баслығы, егер ол  

кеширимли себепли  болмаған жағдайда, Бақлаў кенесиниң ағзаларының  биреўи алып барады.  

9.7. Акционерлердиң жыллық Улыўма жыйналысынан тысқары өткирилетуғын улыўма 

жыйналыслары гезексиз деп табылады. 

9.8. Акционерлердиң Улыўма жыйналысын өткизиўге таярлық көриў барысында 

Бақлаў Кеңеси  төмендегилерди белгилейди: 

- Улыўма жыйналыс өткериў сəнесин, ўақытын, орнын  ҳəм оның күн тəртибин; 

- Улыўма жыйналысын өткериў ҳаққында  хабарлаў тəртибин; 

- Улыўма жыйналысын өткериў ҳаққында   акционерлердиң  дизимин дүзиў сəнесин; 

- Улыўма жыйналыс өткириў бойынша таярлық барысында акционерлерге берилетуғын  

мағлыўматлар  дизимин; 

9.9. Акционерлердиң Улыўма жыйналысының толық ўəкиллигине төмендегилер киреди:  

1) жəмийеттиң Уставына өзгерис ҳəм косымшалар киргизиў ямаса жана редакциядағы 

уставын тастыйықлаў, жəмийеттиң устав фондын номинал қунын көтериў  жолы менен 

көбеўине байланыслы жəмийеттиң уставына өзгерис ҳəм косымшалар киргизиў мəселеден 

тысқары; 

2) жəмийетти қайта шөлкемлестириў; 

3) жəмийетти сапластырыў, сапластырыўшыны тайынлаў, аралық ҳəм ақырғы 
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сапластырыў балансын тастыйықлаў; 

4) жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң санлық қурамын анықлаў, олардың ағзаларын сайлаў 

ҳəм олардың ўəкиллигин мүддетинен алдын тоқтатыў; 

5) жəрияланған акциялардын ең жоқары шектеги муғдарын анықлаў; 

6) жəмийеттиң Устав фондын кемейтиў; 

7) өз акцияларын қайтып сатып алыў; 

8) жəмийеттиң шөлкемлестириў дүзелмесин (организационная структура) тастыйықлаў, 

жəмийеттиң атқарыў уйымын дүзиў, Басқарма баслығын сайлаў, тайынлаў, ҳəм оның 

ўəкиллигин мүддетинен алдын тоқтатыў. Сондай-ақ, жəмийет Бақлаў кеңеси жəмийеттиң 

Басқарма баслығы менен дузилген шəртнаманы, егерде ол жəмийет уставын қопал түрде 

бузыўға жол қойған болса ямаса оның хəрекети (хəрекетсизлиги) себепли жəмийетке зыян 

келтирилген болса, мүддетинен алдын тоқтатыў (бийкар етиў) ҳуқықына ийе; 

9) жəмийеттиң Тексериў комиссиясы ағзаларын сайлаў ҳəм олардың ўəкилликлерин 

мүддетинен алдын токтатыў, ҳəмде Тексериў комиссиясы хакқындағы режесин 

тастыйықлаў; 

10) жəмийеттиң жыллық  есабатларын тастыйықлаў; 

11) жəмийеттиң  пайда ҳəм зыян есапларын тастыйықлаў; 

12) Жəмийеттиң Бақлаў кеңеси ҳəм Тексериў комиссиясының өз ўəкиллигине киретуғын 

мəселелер, сондай-ақ жəмийетти басқарыўда нызамларында белгиленген талапларды 

орынланыўы  бойынша есабатларын тынлаў;    

13) Өзбекистан Республикасы «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң 

ҳуқықларын көрғаў ҳаққында»ғы нызамының 35 статьясында көрсетилген мулкий 

ҳуқықын қолланбаў ҳаққында қарар қабыллаў; 

14) Улыўма жыйналыстың  регламентин тастыйықлаў; 

15) Акцияларды майдалаў ҳəм ирилеў; 

16) Жəмийет Басқарма баслығына ҳəм ағзаларына төленетугын төлемлердиң ҳəм 

қаплаўлардын (компенсация) муғдарың белгилеў; 

17) Өзбекистан Республикасы «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң 

ҳуқықларын корғаў ҳаққында»ғы нызамының 8 ҳəм 9 бөлиминде ңəзерде тутылған 

жағдайларда келисимлер дүзиў ҳаққында қарар қабыллаў; 

18) Усы уставқа  ҳəм ҳəрекеттеги нызамшылыққа муўапық басқа мəселелерди шешиў; 

9.10. Акционерлердиң   Улыўма жыйналысының  толық  ўəкиллигине киритилген 

мəселелер жəмийет басқарыўы шешимине берилиўи мүмкин емес 

9.11. Акционерлердиң Улыўма жыйналысында даўысқа қойылған мəселелер бойынша 

төмендеги даўысқа ийе болады. 

- жəмийеттиң əпиўайы акцияларының ийелери болған акционерлер; 

- нызамда хəм усы Уставта нəзерде тутылған жағдайларда жəмийеттиң акциялары ийелери 

болған акционерлер. 

9.12 . Даўысқа қойылған мəселе бойынша акционерлердиң Улыўма жыйналысының қарары 

жыйналысқа қатнасыўшы даўыс беретуғын акционерлердиң көпшилик даўысы менен 

қабылланады. 

9.13. Усы статьяның 9.9. бəнтиниң 1), 2), 3), 5), 9) 17), киши бəнтлеринде көрсетилген 

мəселелер бойынша қарар акционерлердиң Улыўма жыйналысы тəрепинен жыйналысқа 

қатнасыўшы даўыс беретуғын акциялар ийелериниң төрттен үш бөлегин қураған көпшилик 

даўыс пенен қабылланады. Акционерлердиң Улыўма жыйналысында даўысқа қойылған 

шешим қабыллаў ўақтында жəмийеттиң əпиўайы хəм артықмашлыққа ийе акцияларының 

ийелери болған акционерлер даўыс бериў ҳуқықына ийе болатуғын мəселе  бойынша 

даўысларды  санап  шығыў, даўыс бериўши акциялардың барлығы бойынша əмелге 

асырылады 

9.14. Акционерлердиң Улыўма жыйналысы тəрепинен қабылланған қарарлар, сондай-ақ 

даўыс бериўдиң жуўмақлары  акционерлер дыққатына төмендеги жоллар арқалы жеткериледи: 

- улыўма жыйналыс тамам болғаннан соң жəриялаў; 

- улыўма жыйналыс баянламасы дүзилген соң еки жумыс күни ишинде зəрүр фактлер 

ҳаққында мағлыўматларды жəриялаў; 
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Егер жəмийеттиң акциялары фонд биржасының листингине киритилген болса, жəмийет фонд 

биржасының рəсмий веб-сайтына тийисли мағлаўматларды жəриялаўы шəрт.  

9.15. Акционерлердиң Улыўма жыйналысында қатнасыў ҳуқықына акционерлердиң  

Улыўма жыйналысын өткериў күни белгиленген сəнеден 3 календарь күн бурын дүзилген 

акционерлердиң  реестрине киритилген акционерлер ийе. 

9.16. Улыўма жыйналыс өткизиў ҳаққында акционерлерге ҳəм мəмлекет ўəкилине 

акционерлердиң Улыўма жыйналыс өткизиў ҳаққындағы хабарнамасы жыйналыс 

өткизилетуғын сəнеден кеминде 7 календарь күннен кешиктирмей, бирақ узағы менен 30 кун 

бурын жəмийеттиң рəсмий веб-сайтына, ғалаба хабар қураллар арқалы жəриялаўы, сондай-

ақ акционерлерге электрон почта арқалы жиберилиўи  тийис. 

9.17 Жəмийеттиң  даўыс бериўши акцияларының жəми болып 1% тен кем болмаған 

акционерлери финанс жылы тамамланғаннан кейин узағы менен 30 күн ишинде 

акционерлердиң жыллық Улыўма жыйналысының күн тəртибине мəселелер киргизиўге, 

жəмийеттиң Бақлаў кеңеси хəм Тексериў комиссиясы қурамына, бул уйымлардың қурам 

муғдарынан аспайтуғын дəрежеде кандидатларды усыныўға ҳақылы. 

9.18. Акционерлер (акционер) жəмийеттиң Бақлаў кеңеси ҳəм Тексериў комиссиясына 

өзлери усынған кандидатлар дизимине акционерлер жыллық улыўма жыйналысы 

өткерилиўи ҳаққында ҳабар жəрияланған сəнеден үш күннен кешиктирилместен өзгерислер 

киритиўге ҳақылы; 

9.19. Акционерлер Улыўма жыйналысына қатнасыў ҳуқықын акционерлердиң өзи ямаса 

өзлери тəрепинен жазба түрде нызамда белгиленген тəртипте хүжжетлестирилген исеним хат 

арқалы ўəкиллик берилген  ўəкили арқалы əмелге асырылады.  Акционер қəлеген ўақтында 

ўəкилин алмастырыўға ямаса жыйналыста өзи қатнасыў ҳуқықына ийе 

9.20. Егер акционерлердиң Улыўма жыйналысында қатнасыўшыларды дизимге алыў тамам 

болған ўақытта, жəмийеттиң жайластырылған даўыс бериўши акцияларының жəми 50%-инен 

көбирегине ийе болған акционерлер (олардың ўəкиллери) дизимнен өткен болса акционерлердиң  

Улыўма жыйналысы ўəкилли  (кворум  жыйнаған) есапланады 

Өткизилмей қалған жыйналыс орнына шақырылған акционерлердиң жаңадан Улыўма 

жыйналысына қатнасыўшыларды дизимге алыў жуўмақланғанда "Жəмийет"тиң жайластырылған 

даўыс бериўши акцияларының жəми 40%-нен кем болмаған даўыска ийе болған акционерлер 

дизимге алынған болса, бул Улыўма жыйналыс ўəкилли (кворумға ийе) есапланады. 

   

                                                       Бақлаў кеңеси 

 

9.21.  Жəмийеттиң Бақлаў кеңеси  жəмийеттиң  жумысларына улыўма басшылық қылады.  

9.22. Жəмийеттиң  Бақлаў  кеңеси  ўəкиллигине төмендегилер киреди: 

1) жəмийеттиң (приоритет) мəпли жол-жорықларын белгилеў; 

2) жəмийеттиң устав фондын акциялардың номинал қунын көтериў жолы менен   

көбейтиў; 

3) жəмийеттиң устав фондын қосымша акциялар жайластырыў жолы менен Уставта 

белгиленген жəрияланған акциялардын саны шеклеринде көбейтиў; 

4) Өзбекистан Республикасы «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң 

ҳуқықын көрғаў ҳаққында»ғы нызамының 34-статьясына муўапық акциялардын  

жайластырыў (биржа саўдасы ҳəм шөлкемлестирилген биржадан тысқары саўдасына 

шығарыў) бахасын анықлаў; 

5) Жəмийеттиң устав фондын акциялардың номинал қунын көтериў жолы менен  

көбейтиўине байланыслы уставқа өзгерис ҳəм косымшалар киргизиў; 

6) Баҳалы кағазларды шығарыў ҳаққында шешим қабыллаў; 

7) жəмийеттиң баҳалы кағазларды (акция ҳəм облигацияларды) шығарыў ҳаққындағы 

шешимин ҳəм проспект эмиссиясын тастыйықлаў; 

8) жəмийет корпоратив облигациялары, соның ишинде акцияларға 

алмастырылатуғын  облигацияларды шығарыў ҳаққында шешим қабыллаў; 

9) жəмийеттиң баҳалы кағазларды шығарыў ҳаққындағы шешимине ҳəм проспект 

эмиссиясына өзгерислер ҳəм қосымшалар киргизиў  ҳəм олардың текстин тастыйықлаў; 
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10) жəмийет өзи жайластырылған акцияларды, оларды кейингиликте белгиленген 

тəртипте кайта сатып алыў мақсетинде қарар қабыллаў; 

11) жəмийет корпоратив облигацияларын кайта сатып ҳаққында қарар қабыллаў; 

12) жəмийет акционерлериниң жыллық ҳəм гезексиз Улыўма жыйналысларын  

шақырыўға, «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң ҳуқықларын көрғаў 

ҳаққында»ғы нызамының 65-статьясының он биринши бөлимде көрсетилген 

жағдайлардан тысқары. 

13) акционерлердиң Улыўма жыйналысының күн тəртибин таярлаў; 

14) акционерлердиң Улыўма жыйналысын өткериў сəнесин, ўакытын ҳəм өткериў 

орнын белгилеў; 

15) акционерлердиң Улыўма жыйналысын өткериў ҳаққында хабарландырыў ушын 

акционерлердиң  реестрин дүзиў сəнесин белгилеў; 

16) жəмийеттиң уставына өзгерислер хəм қосымшалар киргизиў ямаса жəмийеттиң 

уставын жаңа редакциясында тастыйықлаў мəселесин акционерлердиң Улыўма 

жыйналысының шешимине  қойыўға, устав фондын акциялардың номинал қунын котериў 

жолы менен көбейтиўине байланыслы уставқа өзгерис ҳəм косымшалар киргизиў 

мəселесинен тысқары.  

17) мал-мүлктиң базар қунын анықлаўын шөлкемлестириў; 

18) жəмийеттиң Басқарыў ағзаларын сайлаў ҳəм бекетиў, ҳəм де олардың 

ўəкиллигин мүддетинен алдын тоқтатыў; 

19) жəмийет Басқарыў баслығы ҳəм оның ағзалары менен дүзилген шəртнаманың 

муддетин узатыў ямаса бийкар қылыў ҳаққында шешим қабыллаў; 

20)  жəмийеттиң жыллық бизнес-режесин  тастыйықлаў; 

21)  ишки аудит хызметин шөлкемлестириў, оның ҳəрежетлер сметасын, ис 

режесин тастыйықлаў, хызметкерлерин жумыска қабыллаў, ҳəм ҳəр шерек жуўмағы 

бойынша есабатларын тынлаў ҳəм тастыйықлаў; 

22) жəмийеттиң Басқарыў уйымы жумысы менен байланыслы қəлеген хүжжетлерге 

иркинишсиз кириў ҳəм оларды Бақлаў кеңесине жүкленген ўазыйпаларды орынлаў ушын 

Басқармадан талап етиў. Алынған хүжжетлер Бақлаў кеңеси ҳəм оның ағзалары 

тəрепинен хызмет бабында қолланылады. 

23) аудиторлық тексериў өткериў ҳаққында, аудиторлық шөлкем ҳəм оның хызметине 

төленетуғын  ҳакының муғдарын белгилеў ҳаққында қарар қабыллаў; 

24) жəмийет тексериў комиссиясы ағзаларына төленетугын хошеметлеў ҳəм қаплаў  

қəрежетлериниң муғдарын белгилеўде усыныслар бериў; 

25) акциялар бойынша дивидентлердиң муғдары ҳəм оларды төлеў тəртиби 

бойынша усыныслар бериў; 

26) жəмийеттиң резерв фонды, мийнетти қорғаў фонды ҳəм басқа фондларынан 

пайдаланыў; 

27) жəмийеттиң филиалларын шолкемлестириў ҳəм ўəкилликлерин ашыў; 

28) сынар ҳəм ғəрезли жəмийетлер ашыў; 

29) Өзбекистан Республикасы «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң 

ҳуқықын көрғаў ҳаққында»ғы нызамының 8 ҳəм 9- бөлиминде ҳəм усы Уставта нəзерде 

тутылған жағдайларда келисимлерди дүзиў хаққында қарар қабыллаў; 

30) «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң ҳуқықларын көрғаў 

ҳаққында»ғы нызамына ҳəм жəмийеттиң Уставына муўапық Бақлаў кеңесиниң 

ўəкиллигине тийисли басқада мəселелерди шешиўге хақылы. 

9.23.  Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң ўəкиллигине тийисли болған мəселелерди шешиўди 

жəмийеттиң Басқарыў уйымына  берилиўи мүмкин емес.  

9.24. Жəмийеттиң Бақлаў кеңеси 5 ағзадан ибарат болып, оның ағзалары 

жəмийеттиң  Уставында ҳəм нызамда көрсетилген тəртипте акционерлердиң Улыўма 

жыйналысында 1 жыл мүддетке сайланады. 

9.25. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң курамына сайланған шахслар шексиз кайта сайланыўы 

мүмкин.  

9.26. Басқарма баслығы ҳəм оның ағзалары,  Бақлаў кеңеси қурамына сайланыўы мүмкин 
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емес. 

9.27. Жəмийетте мийнет шəртнамасы (контракт) бойынша ислеп атырған шахслар, Бақлаў 

кеңеси қурамына сайланыўы мүмкин емес. 

9.28. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесине қурамына сайланатуғын шахсларға қойылатугын 

талаплар   акционерлериниң Улыўма жыйналысының тастыйықлаған  қарары менен белгиленеди. 

9.29. Жəмийет Бақлаў кеңеси ағзаларың сайлаўда кумулятив даўыс бериў арқалы əмелге 

асырылады. 

9.30. Акционер кумулятив даўыс бергенде өзине тийисли болған дауыслар санын, Бақлаў 

кеңесине сайланыўшы талабанлар санына көбейтип, топланған даўысын толығы менен бир талабан 

ушын  ямаса бир-неше талабанлар  арасында бөлистириўге хақылы. 

9.31. Ең көп даўыс топлаған таланбанлар  Бақлаў кеңеси қурамына сайланған болып 

есапланады.    

9.32. Мəмлекетлик пакетиниң исенимли басқарыўшысы, лаўазымына ылайык жəмийеттиң 

Бақлаў кеңеси ағзасы есапланады ҳəм акционерлердиң Улыўма жыйналысында сайланбайды 

(кайта сайланбайды).  

9.33. Жəмийет Бақлаў кеңесиниң баслығы, Бақлаў кеңесиниң ағзалары тəрепинен, өзиниң 

қурамынан Бақлаў кеңесиниң  улыўма ағзаларының көпшилик даўысы  менен сайланады.   

9.34. Жəмийет Бақлаў кеңеси өзиниң баслығын, Бақлаў кеңесиниң улыўма ағзаларының 

көпшилик даўысы  менен кайта сайланыўы мүмкин. 

9.35. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң баслығы оның жумысын шолкемлестиреди, Бақлаў 

кеңесиниң мəжилислерин шақырады ҳəм оларды басшылық етеди, мəжлислерде баянламалардың 

жүргизилиўин шөлкемлестиреди, акционерлердиң Улыўма жыйналысларында басшылық етеди.  

9.36. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң баслығы болмаған жағдайда, оның ўазыйпаларын 

Бақлаў кеңеси ағзаларының биреўи атқарады. 

9.37. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң мəжилиси Бақлаў кеңеси баслығының өзиниң 

инициативасы менен, Бақлаў кеңеси ағзасының,  Тексериў комиссиясы, Басқарыў баслыгы ҳəм 

Ишки аудит хызмети баслығы  талабы менен шақырылады. 

9.38. Жəмийеттиң  Бақлаў кеңеси баслығы Бақлаў кеңесиниң мəжилисин ҳəр шеректе 

кеминде бир мəрте шақырады.  

9.39. Бақлаў кеңесиниң мəжилисин өткериў ушын ўəкиллик (кворум) Бақлаў кеңесине   

сайланған ағзалардын 75% тинен кем болмаўы тийис. 

9.40.  Егер Бақлаў  кеңеси  ағзаларының  саны 75% тинен кем болған жағдайда, усы Устав 

көрсетилгендей, жəмийет Бақлаў кеңесиниң жаңа курамын сайлаў ушын акционерлердиң гезексиз 

Улыўма жыйналысын шақырыўы тийис. Калған Бақлаў кеңесиниң ағзалары тек ғана усы гезексиз, 

акционерлердиң Улыўма жыйналысын шақырыў, сондай-ақ басқарыўы баслығының ўəкиллиги 

мүддетинен алдын тоқтатылған жағдайда оның уазыйпаларын ўақытынша атқарыўшы шахс 

бекитиў бойынша  шешим қабыллаўы мүмкин. 

9.41. Жəмийеттин Бақлаў кеңесиниң мəжилисиндеги қарарлар мəжилис 

қатнасыўшыларының көпшилик даўысы  менен қабыл етиледи. 

9.42. Жəмийет Бақлаў кеңесиниң қарарлары сырттан даўыс бериў жолы менен Бақлаў кеңеси 

ҳəмме ағзалары тəрепинен  бир аўыздан қабыллаў  мүмкин. 

9.43. Өзбекистан Республикасы «Акционерлер жəмийетлери ҳəм акционерлердиң 

ҳуқықын корғаў ҳаққында»ғы нызамының екинши ҳəм төртинши бөлимлеринде ҳəм усы 

Уставтың 5.4 ҳəм 6.6 бəндлеринде көрсетилген мəселелер бойынша қарар жəмийет 

Бақлаў кенеси тəрепинен бир аўыздан қабыл қылынады.    

9.44. Жəмийет  Бақлаў кеңесиниң мəжилисинде  мəселелер шешиўде  Бақлаў кеңесиниң ҳəр-

бир ағзасы бир даўысқа ийе. 

9.45. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң бир ағзасы тəрепинен Бақлаў кеңесиниң басқа бир 

ағзасына даўыс  бериўге  жол қойылмайды. 

9.46. Жəмийеттиң Бақлаў кеңесиниң қарарлары қабылланғанда Бақлаў кеңеси ағзаларының 

даўыслары тең болған жағдайда,  Бақлаў кеңеси баслығы шешиўши даўыска ийе болады. 

9.47. Жəмийет Бақлаў кеңесиниң  мəжилисинде баянлама жүргизиледи. Бақлаў кеңеси 

мəжилисиниң  баянламасы  оны  өткерилгеннен  кейин 10  күннен  кешиктирилмей  дүзиледи. 

Мəжилис баянламасында төмендегилер көрсетиледи:  
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- мəжилис өткизилген орны ҳəм ўақты. 

- мəжилисте қатнаскан шахслар.  

- мəжилис күн тəртиби. 

- даўыска қойылған мəселелер, олар бойынша даўыс бериў нəтийжелери. 

- қабылланған қарарлар. 

Жəмийет Бақлаў кеңеси мəжилисиниң баянламасына мəжилис қатнасыўшыларының 

барлығы қол қояды ҳəм  оның  дурыслығына жуўап береди. 

9.48. Жəмийет Бақлаў кеңесиниң мəжилис баянламасын орынлаў ушын жəмийет 

Басқармасына қол қойылған күни бериледи. Бақлаў кеңеси акционерлердиң Улыўма жыйналысын 

өткериў ҳаққында қарар қабыллаған жағдайда усы қарар бойынша мағлыўмат жəмийет 

Басқармасына Бақлаў кенеси жыйналыс өткерилген күни бериледи. 

 

Жəмийет Басқарыўы. 

 

9.49. Жəмийеттиң кунделикли жумысларын басқарыўды коллегиалық атқарыў 

уйымы  Басқарыў тəрепинен əмелге асырылады.  

9.50. Жəмийет Басқарыўы өз жумысын нызамшылыққа, усы Уставқа ҳəм 

акционерлер улыўма жыйналысы қарары менен тастыйықланған реже тийкарында 

əмелге асырады.  Жəмийеттиң Басқарыўы 5 ағзадан ибарат 

9.51.Басқарыў баслығы акционерлердиң Улыўма жыйналыс тəрепинен 1 жыл 

муддетке   сайланады (бекитиледи). 

9.52. Бақлаў кеңесине ҳəм акционерлердиң Улыўма жыйналысының ўəкиллигине  

тиккелей тийисли болған мəселелерден басқа, жəмийеттиң кунделикли жумысларына 

басшылық етиў мəселелериниң барлығы жəмийет Басқарыў баслығы ўəкиллигине 

киреди.  

9.53.  Басқарыў баслығы Бақлаў кеңесиниң ҳəм акционерлердиң Улыўма 

жыйналысының қарарларын орынлаўды шөлкемлестиреди.  

9.54.  Жəмийет  Басқарыўа баслығы ўəкиллигине төмендегилер киреди: 

- өзиниң ўəкиллиги шеклеринде жəмийеттиң жумысларын басқарады; 

- жəмийет Бақлаў кеңеси келисими менен оның жумысларында мəслəҳəтши даўыс 

пенен катнасыўға; 

- исеним хатсыз жəмийет атынан жумысларды алып барады, мəмлекетлик 

мекемелерде, ҳəмме мүлк туриндеги  шөлкемлерде ҳəм кəрханаларда, оның мəплерин қорғайды. 

- жəмийеттиң  банк ҳəм финанс хужжетлерине биринши қол қойыў ҳуқыкы менен 

банклерде есапласыў ҳəм басқа(валюта) есап бетлерин ашыўға; 

- жəмийет қарыйдарлары ҳəм басқа кəрхана ҳəм шөлкемлер менен дүзилген 

контракт ҳəм шəртнамаларға қол қояды, олар менен питимлер дүзеди; 

- өзиниң ўəкиллиги  шеклеринде мүлкти ҳəм жəмийеттиң қаржыларын басқарады; 

- хызметкерлердиң штатлар кестесин тастыйықлайды, жумысқа қабыллайды, олар 

менен мийнет шəртнамаларын дүзеди хəм бийкар етеди, оларға интизамий шаралар 

қоллайды, мийнет хəм орынлаў интизамына бойсыныўды тəмийинлейди;  

- жəмийет хызметлерине мийнет хақын (сыйлықлардың ҳəмме турлерин, устемелер, 

қосымша төлемлер мийнет қатнасығы коэффициенти колланыўын) белгилейди; 

- напақаға шығатуғын жəмийет хызметкерлерине бир мəртелик хошаметлеў 

төлемин белгилейди;  

- жəмийет қурамындағы бөлимлериниң режелерин ҳəм хызметкерлердиң 

лаўазымлық қолланбаларын тастыйыклайды; 

- нызамшылыққа муўапық жəмийет атынан исеним қағазларын береди; 

- жəмийеттиң ҳəмме  хызметкерлери орынлаў миннетли болған буйрықлар ҳəм 

бийликлер шығарады, ҳəм көрсетпелер береди;   

- акционерлердиң Улыўма жыйналысы ҳəм Бақлаў кенесине ўəкиллигине 

тастыйыклаўы тийисли болмаған жəмийеттиң ишки норматив хүжжетлерин 

тастыйыклайды; 

-  Бақлаў кеңеси ҳəм акционерлердиң  Улыўма жыйналысының ўəкиллигине 
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тийисли болмаған мəселелер бойынша шешим қабыллайды ҳəм жəмийеттиң кунделикли 

жумысларына басшылық етеди, оның өнимли ҳəм турақлы ислеўин тəмийнлейди; 

- Жəмийеттиң жыллық бизнес-режелери, Бақлаў кеңесиниң ҳəм акционерлердиң 

Улыўма жыйналысында қабылланған қарарларының орынланыўын шөлкемлестиреди 

ҳəм тəмийнлейди. 

- жəмийетти квалификациалық кадрлар менен тəмийнлейди. Хызметкерлердиң 

билимин, квалификациясын, уқыбын ҳəм ис-тəжирийбесин өнимли пайдаланыў бойынша 

шаралар көреди.  

- жəмийет хызметкерлерине социаллық кепилликлерге бойсыныўды ҳəм қəўипсиз 

мийнет шараятлар жаратыўды тəмийнлейди; 

- жəмийет  ҳəм оның хызметкерлери тəрепинен жəмийет жумыс бағдарында нызам 

талапларына бойысыныўын тəмийнлейди; 

- жəмийет бухгалтерлик есабын ҳəм есабатлардың шөлкемлестириўин, керекли  

жағдайын и дурыслыгын, жыллық есабатты ҳəм басқа финанслық есабатларды өз 

ўақтында тийисли уйымларға тапсырыўды, сондай-ак жəмийеттиң жумыслары ҳаққында 

акционерлер, кредиторлар алдында ҳəм басқаларға мағлыўматларды жибериўди 

тəмийнлейди; 

- жəмийеттиң қурамындағы бөлимлердиң арасындағы өнимли карым–қатнасты 

тəмийнлейди. 

- жəмийет Бизнес-режесиндеги көрсетилген дəраматты алыўды тəмийинлейди; 

- жəмийет дəстүрлерин ҳəм раўажланыў Бизнес-режелерин ислеп шығыўын 

басқарады, оның орынланыўын шөлкемлестиреди ҳəм қадағалайды. 

- Бақлаў кеңесине, тексериў комиссиясына, жəмийет аудиторына олардың талабы 

менен жəмийет финанс-хожалық жумыслары бойынша хужжетлерди иркинишсиз 

усынады.  

- бухгалтериялық хəм статистикалық есабатларды толық ҳəм өз ўакытында 

тийисли уйымларға тапсырыўды тəмийнлейди. 

- жəмийет хызмет бабындағы ҳəм коммерциалық сыры ҳаққындағы 

мағлыўматларды саклаўды тəмийинлейди. 

- жəмийет хызметлердиң хызмет бабындағы ҳəм коммерциялық сыры ҳаққындағы 

мағлыўматларды саклаўын тəмийнлейди 

- акционерлердиң Улыўма жыйнылысына ҳəм Бақлаў кенесине өзинин ўəкиллигине 

тийисли болған жумыслар бойынша мағлыўматларды өз ўақытында береўин 

тəмиинлейди; 

- акционерлердиң Улыўма жыйналысқа қатнасыў, дивиденлерин есаплаў ҳəм төлеў  

бойынша мəплерин қорғайды. 

- жəмийеттиң ишки норматив хүжжетлерине ҳəм ҳəрекеттеги нызам талапларына 

бойсынады. 

9.55. Жəмийет Басқармасы ҳуқықлары ҳəм миннетлемелери, нызамшылыққа, усы 

жəмийет Уставы ҳəм оның менен бир жыл мүддетке дүзелетуғын мийнет шəртнамасын 

созыў ямаса мүддетинен алдын тоқтатыў мүмкиншилиги ҳаққында ҳəр жылы шешим 

қабыллаўы менен белгиленеди. Басқарыў баслығы менен дүзилген шəртнамада жəмийет 

жумыс өнимдарлығын асырыў ҳəм акционерлердиң Улыўма жыйнылысы  ҳəм Бақлаў 

кеңеси алдында жəмийет жыллық бизнес-режесин орынлаўы бойынша есабат береди.   

9.56. Жəмийет Басқарыў баслығына төленетугын төлемлердиң  муғдары 

жəмийеттиң жумыс өнимдарлығына  туўрыдан-туўры байланыслы болады ҳəм мийнет 

шəртнамасы менен  белгилениўи тийис; 

9.57. Жəмийет  Басқарыў баслығының ўазыйпаларын алып барыўшы шахстын басқа 

шөлкемлердиң басқарыў уйымларында лаўазымларды бирге жүргизиў тек ғана Бақлаў 

кеңесиниң келисими менен рухсат етиледи. 

9.58. Акционерлердиң Улыўма жыйнылысы, Басқарыў баслығы  мийнет 

шəртнамасының шəртлерин бузған жағдайда, оның менен дүзилген шəртнаманы   

мүддетинен алдын тоқтатыўға(бузыўға) ҳақылы. 

9.59. Бақлаў кеңеси жəмийеттиң Басқарыў баслығы менен дүзилген мийнет 
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шəртнамасын, егер  жəмийет уставын қопал түрде бузыўға жол қойған болса ямаса оның 

хəрекети (ҳəрекетсизлиги) менен жəмийетке зыян келтирген болса мүддетинен алдын 

тоқтатыўға ҳақылы.  

9.60. Егер акционерлердиң Улыўма жыйнылысы ямаса Бақлаў кеңеси жəмийеттиң 

Басқарыў баслығы менен дүзилген мийнет шəртнаманы мүддетинен алдын тоқтатыўға 

қарар қабыллаған жағдайда, усы жыйналыста Басқарыў баслығының ўазыйпаларын  

басқа бир шахсқа бериўге ямаса Басқарыў баслығының ўазыйпасын ўақытынша 

атқарыўшыны бекитип, кейинги акционерлердиң Улыўма жыйнылысында көрип шығыў 

ушын қалдырыўға болады.  

 

10. Жəмийеттин ис-ҳəрекетин қадағалаў 

 

10.1. Акционерлердиң Улыўма жыйналысында жəмийеттиң финанс-хожалық 

жумысларын қадағалаў ушын, 3 адамнан ибарат болып 1 жыл муддетке тексериў 

комиссиясы сайланады. 

10.2. Жəмийет тексериў комиссиясы ағзаларына қойылатуғын квалификациялық 

талаплар акционерлердиң улыўма жыйналысы тəрепинен белгиленеди. Бир адам бир 

жəмийеттиң тексериў  комиссиясының қурамына избе-из үш  мəртеден артық сайланыўы 

мумкин емес. 

10.3. Жəмийет тексериў комиссиясының ўəкиллиги усы Устав ҳəм нызам 

хүжжетлери менен белгиленеди. 

10.4. Жəмийет тексериў комиссиясының жазба талабы менен жəмийеттиң Басқарыў 

уйымында лаўазымға ийе шахслар оған хожалық-қаржы жумыслары ҳаққында 

хүжжетлерди жеткериўи тийис. 

10.5. Тексериў комиссиясы ағзалары бир ўақыттын өзинде Бақлаў кеңеси ағзасы 

болыўы, сондай-ақ усы жəмийетте мийнет шəртнамасы (контракт) тийкарында  ислеўи 

мумкин емес. 

10.6. Тексериў комиссиясы жəмийеттиң хожалық-финанс жумысларын тексериўди 

ҳəр жылдың жуўмағы бойынша ямаса өз ықтияры менен, жəмийеттиң акционерлердиң 

Улыўма жыйналысының шешими менен, Бақлаў кеңеси, ҳəм жəмийеттиң даўыс бериўши  

акцияларының  5%-нен  кем  болмаған муғдарға ийе акционерлердиң талабы менен басқа 

да дəўиринде өткереди. 

10.7. Жəмийеттиң хожалық-финанс жумысларың тексериў жуўмағы бойынша 

тексериў комиссиясы жуўмак береди, бул жуўмакда:  

- жəмийеттиң есабатларында ҳəм басқа финанс хүжжетлеринде қөрсетилген 

мағлыўматлардың дурыслығына баҳа береди. 

- бухгалтерия есабын жүргизиў ҳəм финанс есабатларын тапсырыў тəртибиниң 

бузылғанлығы, сондай-ак хожалық-финанс жумысларын əмелге асырылғанда нызам 

хүжжетлери бузылғанлығы фактлери ҳаққында мағлыўматлар  көрсетилиўи шəрт 

10.8. Тексериў комиссиясы ҳəр шеректе Бақлаў кенеси жыйналысында аффилленген шахслар 

менен питимлер барлығы ямаса жəмийеттин ири питимлер бойынша, сондай-ақ усы питимлерди 

дүзгенде  нызамшылыққа ҳəм жəмийеттиң  ишки хужжетлер талапларына жуўап беретуғынлығы 

хаққында өз жуўмағын усынады. Усы уставтың 10.7. бəндинде көрсетилген мағлыўмат бойынша 

жуўмағы  акционерлердиң Улыўма жыйналысында тыңланады. 

10.9 Баланс активлеринин баҳасы ең кем ис-хақынан 100 (жуз) мың есе көп болған 

жағдайда жəмийетте ишки аудит хызмети шөлкемлестиреледи. Ишки аудит хызмети 

жəмийет Бақлаў кенеси  алдында есабат береди. 

10.10. Егер баланс активлериниң баҳасы усы уставтың 10.9.бəндинде көрсетилген  

муғдарда кем болған жағдайда Бақлаў кенеси қарары менен ишки аудит хызметин 

шөлкемлестириўге болады. 

10.11. Жəмийет ишки аудит хызмети жəмийет Басқарманың, филиалларының ҳəм  

ўəкилликлериниң жумысларын қадағалаўын ҳəм бахалаўын əмелге асырады. 

10.12. Аудиторлық шөлкем жəмийеттиң финанс-хожалық жумысын тексереди ҳəм 

нызамшылықта белгиленген тəртипте дүзилген шəртнамаға муўапық жуўмақ шығарады.     
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10.13. Аудиторлық шөлкем, жəмийеттиң финанс есабатлар ҳəм басқада финанс 

мағлыўматлар  бойынша надурыс аудиторлық жуўмақ бергени нəтийжесинде  жəмийетке 

зыян келтиргени ушын жəмийеттиң  алдында жуўапкер болады. 

10.14. Устав фондында мəмлекет улеси елиў пайыздан көп болған жəмийетлерде 

аудиторлық тексериў өткериў ушын аудиторлық шөлкемди сайлаў Өзбекистан 

Республикасы Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳəм бəсекиликти 

раўажландырыў мəмлекетлик комитети ҳəм Өзбекистан Республикасы Финанс 

министрлиги тəрепинен белгиленген дизимнен келип шығып танлаў тийкарында əмелге 

асырады. 

10.15. Керек болған жағдайларда жəмийетте Бақлаў кенесине жуўапкер болған ҳəм 

корпоратив хужжетлерине əмел қылыўын қадағалаў ўазыйпасын аткарыўшы жəмийет 

корпоратив мəслахатшысы лаўазымын енгизилиў мумкин.   

10.16. Жəмийет корпоратив мəслахатшы жумысын жəмийет Бақлаў кенеси 

тəрепинен тастыйықланған реже тийкарында əмелге асырыды. 

 

11. Жуўмақлаўшы режелер 

 

11.1. Усы  уставқа киритилетуғын ҳəмме өзгерислер ҳəм қосымшаларды, 

акционерлердиң Улыўма жыйнылысы ҳəм Бақлаў кенесиниң өз ўəкилликлери шегиндеги 

қарары менен, тийисли мəмлекетлик уйымынан дизимнен өткериледи.  

11.2. Жəмийеттиң Уставына киритилген өзгерислер ҳəм қосымшалар ямаса жəмийеттиң 

жаңа редакциядағы уставы үшинши бир тəреплер ушын олар мəмлекетлик дизимге алынған 

ўақыттан баслап, ал нызам менен белгиленген жағдайларда мəмлекетлик дизимге алыўды 

əмелге асырыўшы уйым хабарланған ўақыттан баслап күшине ийе болады. 

11.3.  Егер усы уставтың бирден бир тəртиби өз күшин жоғалткан болса, бул тəртип 

басқа тəртиплерди тоқтатыў ушын себеп болмайды. 

11.4 Егер Өзбекистан Республикасы ҳəрекеттеги нызам хужжетлеринде усы уставта 

нəзерде тутылған басқаша тəртиплер белгиленген болса, Өзбекистан Республикасы 

ҳəрекеттеги нызам хужжетлери тəртиплери қолланылады. 

11.5. Акционерлердиң Улыўма жыйнылысын шақырыў ҳəм өткериў  менен 

байланыслы басқа мəселелер ҳəрекеттеги нызамшылық пенен тəртипке салынады ҳəм 

акционерлердиң Улыўма жыйнылысы режеси менен белгиленеди. 

11.6. Жəмийет Бақлаў кенеси, Басқарма ҳəм тексериў комиссиясының жумыс 

тəртиби акционерлердиң Улыўма жыйнылысы тəрепинен тастыйықланған режелер менен 

белгиленеди. 

11.7 Жəмийет Өзбекистан Республикасы «Акционерлер жəмийетлери ҳəм 

акционерлердиң ҳуқықын қорғаў ҳаққында»ғы нызамының 103-бөлиминде көрсетилген 

дизимге муўапық  жəмийет  хужжетлерин сақлаўы шəрт. 

 

 

 

Басқарыў баслығы З.Т. Керимзатов_________ 

 

 

Бас юрисконсульт А.И. Абдикеримов_________ 
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Некие каласы хэкимияты  жанындагы исбилерменлик субъектлерин дизимге алыу хэм 

есапка койыу инсиекциясыида 2014-жыл 5-декабрь купи 63-саны мснен дизимге алынган 

«Каракалпак айм аклы к электр тармаклары корхапасы» акционерлик жэмийетиник 

Уставы на езгерислер х,эм косымшалар киргизиу
у*

Т  Е  К  С Т  И

Г one редакция Газа редакция

9. Жэмийеттнц баскарыу уйымлары, олардыц9. Жэмийеттиц баскарыу уйымлары, олардыц 

шелкемлестириу тэртиби \ам уэкилликлери.

Жэмийеттин акционерлердиц Улыума жыйналысы, 

Баклау Кенеси хэм Баскарыу жамийеттин баскарыу 

уйымы есапланады.

Акционерлердиц Улыума жыйналысы

9.8. Акционерлердин Улыума жыйналысынын 

толык уэкиллигине темендегилер киреди:

8) жэмийеттин шелкемлестириу дузелмесин 

(организационная структура) тастыйыклау, 

жэмийеттин аткарыу уйымын дузиу, Баскарма 

баслыгын сайлау, тайынлау, \эм оньщ уэкиллигин 

муддетинен алдын токтатыу. Сондай-ак, жэмийет 

Баклау кенеси жэмийеттин Баскарма баслыгы менен 

дузилген шэртнаманы, егерде ол жэмийет уставын 

копал турде бузыуга жол койган болса ямаса оньщ 

эрекети (хэрекетсизлиги) себепли жэмийетке зыян 

келтирилген болса, муддетинен алдын токтатыу 

(бийкар етиу) хукыкына ийе;

16) Жэмийет Баскарма баслыгына \эм 

агзаларына теленетугын телемлердин \эм 
капла\;лардын (компенсация) мугдарыц белгилеу;

9.9. Акционерлердин Улыума жыйналысынын 

толык уэкиллигине киритилген мэселелер жэмийет 

Баклау кенеси \эм Баскарыуы шешимине берилиуи 
мумкин емес

Баклау кенеси

9.24. Жэмийеттин Баклау кенеси 

уэкиллигине темендегилер киреди:

18 жэмийттиц Баскарыу агзаларын сайлау 

хэм оекетиу, хэм де олардыц уэкиллигин 
муддетинен алдын токтатыу;

19) жэмийет Баскарыу баслыгы \эм оныц 

агзалары менен дузилген шэргнаманыц 

муддетин узатыу ямаса бийкар кылыу хаккында 

шешим кабыллау;

221 жэмийеттин Баскарыу уйымы жумысы 

менен байланыелы кэлеген хужжетлерге 

иркинншеиз кириу хэм оларды Баклау кецесине

шолкемлесгириу тэртиби хам уэкилликлери.

Жэмийеттин акционерлердин Улыума 

жыйналысы, Баклау Кенеси хэм Аткарыу уйымы (Бас 

директор) жэмийетгин баскарыу уйымы есапланады.

Акционерлердин Улыума жыйналысы

9.8. Акционерлердин Улыума жыйналысынын 

толык уэкиллигине темендегилер киреди:

8) жэмийеттин шелкемлестириу сгруктурасын 

тастыйыклау, жэмийеттин аткарыу уйымын дузиу. 

Бас директорды сайлау (тайынлау), хэм онын 

уэкиллигин муддетинен алдын токтатыу.

Жэмийеттин Бас директорды тайынлау 

хаккындагы карар, шет елли менеджерлер де 

катнасыуы мумкин болган танлау тийкарында кабыл 

етиледи;

16) Жэмийет Бас директорына теленетугын 

телемлердин хэм каплаулардын (компенсация) 

мугдарыц белгилеу;
9.9 Акционерлердин Улыума жыйналысынын 

толык уэкиллигине киритилген мэселелер жэмийет 
Баклау кенеси хэм Бас директордыц шешимине 

берилиуи мумкин емес

Баклау кенеси

9.24. Жэмийеттин Баклау кенеси уэкиллигине 

темендегилер киреди:

1 8) алып таслансын:

19) жэмийет Вас директоры менен дузилген 

шэртнаманыц муддетин узатыу ямаса бийкар 

кылыу хаккында шешим кабыллау;

22) жэмийеттин Аткарыу уйымы жумысына 

байланыелы \эр кандай хужжетлерден еркин 

пайдаланыу__х,эм Баклау кецесине жукленген

Некие каласы 

исбилерменлик 

алыу хэм есапка кой

№ 63
20/Г  -жыл « 06  » 

куни кайта дизимге

КЛА Н Д Ы » 

аклык электр 

ы» акционерлик 

зеринин улыума 

5-жыл 20- июнь 

ламасы карары менен



жукленген уазыипаларды орынлау ушын 

Баскармадан талап етиу. Алынган хужжетлер 

Баклау кецеси хэм оньщ агзалары тэрепинен 

I хызмет бабында колланылады.

9.25. Жэмийеттин Баклау кенесинин 

уэкиллигине тийисли болган мэселелерди 

шешиуди жэмийеттин Баскарыу уйымына 
берилиуи мумкин емес.

9.26. Жэмийеттин Баклау кенеси агзалары 

бес адамнан ибарат болып, онын агзалары

I жэмийеттин Уставында хэм нызамда керсетилген 

тэртипте акционерлердин Улыума жыйналысында 
бир жыл муддетке сайланады.

9.29. Баскарма баслыгы хэм оньщ агзалары, 

Баклау кенеси курамына сайланыуы мумкин емес

9.40.Жэмийеттин Баклау кенесинин 
мэжилиси Баклау кенеси баслыгыньщ езинин 

^унициативасы менен, Баклау кенеси агзасынын, 
ексериу комиссиясы, Баскарыу хэм Ишки 

аудит хызмети баслыгы талабы менен 

шакырылады.

9.43. Егер Баклау кенеси агзаларыныц саны 

■ жетпис бес процентинен кем болган жагдайда, усы 

Устав керсетилгендей, жэмийет Баклау кенесинин 

жана курамын сайлау ушын акционерлердин 

| гезексиз Улыума жыйналысын шакырыуы тийис. 

Калган Баклау кенесинин агзалары тек гана усы 

гезексиз, акционерлердин Улыума жыйналысын 

шакырыу, сондай-ак баскарыуы баслыгыньщ 

I уэкиллиги муддетинен алдын токтатылган 

жагдайда оньщ уазыйпаларын уакытынша 

аткарыушы шахе бекитиу бойынша шешим 
кабыллауы мумкин.

9.51 .Жэмийет Баклау кецесиниц мэжилис 

баянламасын орынлау ушын жэмийет 

Баскарыуына кол койылган куни бериледи. Баклау 

■^кенеси акционерлердин Улыума жыйналысын 
аткериу хаккында карар кабыллаган жагдайда усы 

карар бойынша маглыумат жэмийет Баскарыуына 

Баклау кенеси жыйналыс еткерилген куни 

бериледи.

Баскарыу.

9.52. Жэмийеттин кунделикли жумысларын 

баскарыуды коллегиалык аткарыу уйымы 

Баскарыу тэрепинен эмелге асырылады.

9.53. Жэмийет Баскарыуы ез жумысын 

нызамшылыкка, усы Уставка хэм акционерлер 

Улыума жыйналысы карары менен 

тастыйыкланган «Баскарыу хдккында»гы реже 

тийкарында эмелге асырады.

9.54. Жэмийеттин Баскарыуы агзалары саны 

5 адамнан ибарат. Баскарыу курамына баскарыу 

баслыгы, бас инженер, баскарыу баслыгы 

орынбасарлары \эм бас есапшы киреди.
9.55. Жэмийет Баскарыу агзаларыныц, 

сондай-ак Баскарыу баслыгыньщ, хукык хэм 

миннетлемелери, нызам хужжетлерине мууапык, 

усы жэмийет Уставы хэм олардын хэр бири менен 

бир жыл муддетке дузилетугын шартнамасын 

созыу ямаса муддетинен алдын токтатыу

уазыйпаларды орынлау ушын бул хужжетлерди 

Бас директордан алыу. Баклау кецеси хэм оньщ 

агзалары алынган хужжетлерден тек хызмет 

бабында пайдаланыуы мумкин.

9.25. Жэмийеттин Баклау кенесинин 

уэкиллигине тийисли болган мэселелерди 

шешиуди жэмийеттин Аткарыу уйымына 

берилиуи мумкин емес.

9.26. Жэмийеттин Баклау кенеси агзалары 

тогыз адамнан ибарат болып, оньщ агзалары 

жэмийеттин Уставында хэм нызамда керсетилген 

тэртипте акционерлердин Улыума 

жыйналысында бир жыл муддетке сайланады.

9.29. Жэмийеттин Бас директоры, Баклау 

кенеси курамына сайланыуы мумкин емес

9.40.Жэмийеттин Баклау кенесинин мэжилиси 

Баклау кенесинин баслыгы тэрепинен оньщ жеке 

басламасы бойынша, жэмийеттин Баклау кецеси 

агзасыныц, Тексериу комиссиясыныц. Бас 

директордын хэм Ишки аудит хызмети баслыгы 
талабы менен шакырылады.

9.43. Жэмийеттин Баклау кенесини

агзаларыныц саны жетпис бес процентинен аз 

болып калган жагдайда. усы Устав 

керсетилгендей, жэмийет Баклау кенесинин жана 

курамын сайлау ушын акционерлердин гезексиз 

Улыума жыйналысын шакырыуы шэрт. Баклау 

кенесинин калган агзалары акционерлердин 

гезексиз Улыума жыйналысын шакырыу 

хаккында шешим кабыл егиуге, сондай-ак Бас 

директордын уэкиллиги муддетинен алдын 

токтатылган жагдайда оньщ уазыйпаларын 

уакытынша аткарыушыны бекитиуге хакылы.

9.51. Жэмийет Баклау кенесинин мэжилис 

баянламасын орынлау ушын жэмийет Аткарыу 

уйымына кол койылган куни бериледи. Баклау 

кенеси акционерлердин Улыума жыйналысын 
еткериу хаккында карар кабыллаган жагдайда 

усы карар бойынша маглыумат жэмийет Аткарыу 

уйымына Баклау кенеси жыйналыс еткерилген 

куни бериледи.

Аткарыу уйымы

9.52. Жэмийеттин кунделикли жумысларын 

басшылык етиу Бас директор тэрепинен эмелге 
асырылады.

9.53. Жэмийет Бас директоры оз жумысын 

нызамшылыкка, усы Уставка хэм акционерлер 

Улыума жыйналысы карары менен 

тастыйыкланган «Аткарыу уйымы хаккында»гы 

реже тийкарында эмелге асырады

9.54. бэнди алып таслансын

9.55. Жэмийеттин Бас директорыныц хукы

хэм миннетлемелери тийислисинше, нызам 

хужжетлерине мууапык, усы жэмийет Уставы 

хэм олардын хэр бири жэмийет пенен бир жыл 

муддетке дузетугын шартнамада белгиленигк 

шэртнаманыц хэрекет егиу муддегиц___смэ2ь_! У



чумкиншилиги хаккында хэр жылы шешим 

кабыллыуы менен белгиленеди. Шзртнама 

жэмийет тэрепинен Баклау кенесинин баслыгы 

ямаса Баклау кенеси уэккиллик берген шахе 
тэрепинен кол кояды.

9.56. Баскарыу баслыгы менен дузилген 

шэртнамада жэмийет жумыс енимдарлыгын 

асырыу бойынша миннетлемелери \эм 

акционерлердин Улыума жыйнылысы \эм Баклау 

кенеси алдында жэмийет жыллык бизнес-режесин 

орынланыуы бойынша есабат дэуирлиги 

керсетилиуи тийис.

9.57. Жэмийет Баскарыу агзаларына 

теленетугын телемлердин мугдары жэмийеттин 

жумыс енимдарлыгына туурыдан-тууры 

байланыелы болады хэм мийнет шэртнамасы

—-ченен белгилениуи тийис.

9.58. Баклау кенеси жэмийеттин Баскарыу 
агзалары менен дузилген мийнет шэртнамасын. 

егер жэмийет уставын копал турде бузыуга жол 

койган болса ямаса оньщ хэрекети 

(хэрекетсизлиги) менен жэмийетке зыян келтирген 
болса муддетинен алдын токтатыуга хакылы.

9.59. Жэмийет Баскарыу баслыгыньщ 

уазыйпаларын алып барыушы шахстын баска 

шелкемлердин баскарыу уйымларында 

лауазымларды бирге жургизиу тек гана Баклау 

кенесинин келисими менен рухеат етиледи.

9.60. Баклау кенесине хэм акционерлердин 
Улыума жыйналысыныц уэкиллигине тиккелей 

тийисли болган мэселелерден баска, жэмийеттин 

кунделикли жумысларына басшылык етиу 
мэселелериниц барлыгы жэмийет Баскарыу 

уэкиллигине киреди.

9.61. Жэмийет Баскарыу уэкиллигине 

темендегилер киреди:

Баклау кенесинин хэм акционерлердин 

Улыума жыйналысыныц карарларын орынлауды 

шелкемлестириу;
- акционерлердин Улыума жыйналысы хэм 

Баклау кенесине уэкиллигине тастыйыклауы 

тийисли болмаган жэмийеттин ишки норматив 
хужжетлерин тастыйыклау;

ислеп шыгарылган енимлериниц сатыу 

бахасын тастыйыклау;

- нызамшылыкта белгиленген тэртипте кошпес 
мулк, бахалы кагазлар, ислеп шыгарыу 

ускенелерин, автотранспорт куралларын есаптан 

шыгарыу хэмде сатыу бойынша питимлер дузиу;
- Баскарыу баслыгы тэрепинен киритилген 

маселелерди шешиу;

- Нызамшылыкка хэм усы Уставка мууапык 
баска мэселелерди шешиу;

9.62. Жэмийеттин Баскарыу мэжилислерин 

еткериуди Баскарыу баслыгы шелкемлестиреди. 

ол жэмийет атынан бэрше хужжетлерине хэмде 

жэмийет Баскарыу мэжилиси баянламаларына кол 

кояды. Жэмийет Баскарыу уэкиллиги шегин до

ямаса оны токтатыу (бийкарлау) мумкинлиги 

хаккында хэр жылы шешим кабыл етиледи. 

Шэртнама жэмийет тэрепинен Баклау кенесинин 

баслыгы ямаса Баклау кенеси уэкиллик берген 

шахе тэрепинен кол койылады.

9.56. Жэмийеттин Бас директоры менен 

дузилген шэртнамада жэмийеттин жумысы 

нэтийжелилигин арттырыу бойынша 

миннетлемелери хэм де жэмийет жыллык бизнес- 

жобасын орынлау барысы бойынша 

акционерлердин Улыума жыйнылысы хэм Баклау 

кецеси алдында беретугын есабатларыныц 

муддетлери нэзерде ту тыл ыу и шэрт.

9.57. Жэмийеттин Бас директорыца 

теленетугын телемлердин мугдары жэмийет 

жумысыныц нэтийжелигине тиккелей 

байланыелы болады хэм мийнет шэртнамада 

белгилениуи керек

9.58. Жэмийеттин Баклау кенеси жэмийеттин 

Бас директоры менен дузилген шэргнаманы. егер 

ол жэмийеттин уставын копал рэуиште бузыуга 
жол койган болса ямаса олардын хэрекетлери 

(хэрекетсизлиги) себепли жэмийетке зыян 

келтирилген болса, муддетинен алдын токтатыу 

(бийкарлау) хукыкына ийе.

9.59. Жэмийеттин Бас директоры уазыйпасын 

баска шелкемлердин баскарыу уйымларындагы 

лауазым менен биргеликте коса аткарылыуына 

тек жэмийеттин Баклау кенесинин келисими 
менен жол койылады.

9.60. Жэмийеттин Бас директордын 

бийлигине жэмийеттин кунделик жумысына 

басшылык етиуге тийисли болган барлык 
мэселелер киреди, акционерлердин улыума 

жыйналысыныц ямаса жэмийеттин баклау 

кенесинин уэкиллигине киритилген мэселелер 

буган кирмейди.

9.61.- бэнди алып тасланеын

9.62 -бэнди алып таслансын



кабыл кылынган карарларга мууапык жэмийет 

атынан исеним хатсыз жумысларды алып барады.

Баскарыу мэжилисин еткериу ушын уэкиллик 

(кворум) Баскарыу агзалыгына сайланган 

агзалардын кеминде алпыс процентинен кем 

болмауы тийис.

Баскарыу мэжилисинде карарлар, егер нызам 

хужжетлеринде баска тэртиплер нэзерде 

тутылмаган болса, мэжилис катнасыушыларыньщ 

кепшилик дауысы менен кабыл етиледи.

Жэмийет Баскарыуынин бир агзасы тэрепинен 

Баскарыуынин баска бир агзасына дауыс бериуге 

жол койылмайды. Жэмийеттин Баскарыу 

карарлары кабылланганда Баскарыу агзаларынын 

дауыслары тен болган жагдайда, Баскарыу 

баслыгы шешиуши дауыска ийе болады.

Жэмийет Баскарыу мэжилисинде баянлама 

^-^ургизиледи. Баскарыу мэжилисинин баянламасы 

ты еткерилгеннен кейин 3 куп пен 

кешиктирилмей дузиледи.

Мэжилис баянламасында темендегилер 

керсетиледи:

- мэжилис еткизилген орны хэм уакты.

- мэжилисте катнаскан шахслар.

- мэжилис кун тэртиби.

- дауыска койылган мэселелер, олар бойынша 

дауыс бериу нэтийжелери.

Жэмийет Баскарыу мэжилисинин

баянламасына мэжилис катнасыушыларыньщ 

барлыгы кол кояды хэм оньщ дурыслыгына жууап 

береди. Жэмийет Баскарыу мэжилисинин 

баянламасынын кеширмесине жамийет Баскарыу 
баслыгы кол кояды, ол мэжилис баянламасы 

дурыслыгы ушын жууапкер болады.

9.63. Жэмийет Баскарыу баслыгы уэкиллигине 

темендегилер киреди:

- езинин уэкиллиги шеклеринде жэмийеттин 

унделикли жумысларына басшылык етеди, оньщ

енимли х.эм тураклы ислеуин тэмийнлейди;

- жэмийет Баклау кенеси келисими менен оньщ 

жумысларында мэслэхэтши дауыс пенен 

катнасыуга;

- исеним хатсыз жэмийет атынан жумысларды 

алып барады, мэмлекетлик мекемелерде, хэмме 

мулк туриндеги шелкемлерде хэм кэрханаларда, 

оньщ мэплерин коргайды.

- жэмийеттин банк хэм финанс хужжетлерине 
биринши кол койыу хукыкы менен банклерде 

есапласыу хэм баска(валюта) есап бетлерин 

ашыуга;

- жэмийет карыйдарлары хэм баска кэрхана 

хэм швлкемлер менен дузилген контракт хэм 

шэртнамаларга кол кояды, олар менен питимлер 
дузеди;

- езинин уэкиллиги шеклеринде мулкти хэм 

жэмийеттин каржыларын баскарады;

хызметкерлердин штатлар кестесин 

тастыйыклайды, жумыска кабыллайды, олар менен 

мийнет шэртнамаларын дузеди хэм бийкар етеди, 

оларга интизамий шаралар коллайды, мийнет хэм 

орынлау интизамына бойсыныуды тэмийинлейди:

директор уэкиллигине9.63. Жэмийет Бас 

темендегилер киреди:

- езинин уэкиллиги шеклеринде жэмийеттин 

кунделикли жумысларына басшылык етеди

- акционерлердин Улыума жыйнылысыныц 

хэм жэмийеттин Баклау кенеси шешимлеринин 

орынланыуын шелкемлестиреди.

- жэмийет Баклау кенеси келисими менен 

оныц жумысларында мэслэх,этшы дауыс пенен 

катнасыуга;

-исеним хатсыз жэмийет атынан жумысларды 

алып барады. мэмлекетлик мекемелерде, хэмме 

мулк туриндеги шелкемлерде хэм кэрханаларда. 

оныц мэплерин коргайды

- жэмийеттин банк хэм финанс хужжетлерине 
биринши кол койыу хукыкы менен банклерде 

есапласыу хэм баска(валюта) есап бетлерин 

ашыуга;

- жэмийет карыйдарлары хэм баска кэрхана 

хэм швлкемлер менен дузилген контракт хэм 

шэртнамаларга кол кояды. олар менен питимлер 

дузеди;

- езинин уэкиллиги шеклеринде мулкти хэм 

жэмийеттин каржыларын баскарады;

хызметкерлердин штатлар кестесин 
тастыйыклайды, жумыска кабыллайды, олар 

менен мийнет ш эртн а м ал ары н дузеди хэм б и й кар



жэмийет хызметлерине мийнет хакын 

сыйлыклардьщ хэмме турлерин, устемелер. 

косымша телемлер мийнет катнасыгы 

коэффициенти колланыуын) белгилейди;

напакага шыгатугын жэмийет

хызмет-ерлерине бир мэртелик хошаметлеу 

телемин белгилейди;

- : гынбасарлары арасында миннетлемелерин 

белистиреди, жэмийет курамындагы 

белим.териниц режелерин хэм хызметкерлердин 

лауазымлык колланбаларын таетыйыклайды;

- - -памшылыкка мууапык жэмийет атынан 
исеним -сагазларын береди;

- жэмийеттин хэмме хызметкерлери орынлау 

миннетли болган буйрыклар хэм бийликлер 

шыгарады, хэм керсетпелер береди;

- Б_<лау кенеси хэм акционерлердин Улыума 
-̂ ■;ыйна_ ысыныц уэкиллигине тийисли болмаган

эселелер бойынша шешим кабыллайды.

9.64. Баскарыу баслыгы темендегилерге 

миннетли:

Жэмийеттин жыллык бизнес-режелери, 

Баклау кенесинин хэм акционерлердин Улыума 

жыйналысында кабылланган карарларыныц 

грынланыуын тэмийнлейди;

- жэмийетти квалификациалык кадрлар менен 
тэмийнилейди. Хызметкерлердин билимин, 

квалификациясын, укыбын хэм ис-тэжирийбесин 

енимли пайдаланыу бойынша шаралар кереди.

жэмийет хызметкерлерине социаллык 

-<епилликлерге бойсыныуды хэм кэуипсиз мийнет 

^раятлар жаратыуды тэмийнлейди;

- жэмийет хэм онын хызметкерлери тэрепинен 

жэмийет жумыс багдарында нызам талапларына 

бойысыныуын тэмийнлейди;

жэмийет бухгалтерлык есабын хэм 

есабатлардыц шелкемлестириуин, керекли 

жагдайын хэм дурыслыгын тэмийинлейди;

жэмийеттин курамындагы белимлердин 
арасындагы енимли карым- катнасты 

тэмийинлейди.

- жылына бир мэрте акционерлердин Улыума 

жыйналысына жэмийеттин жыллык есабатын 
усынады;

- жэмийет Бизнес-режесиндеги керсетилген 
дэраматты алыуды тэмийинлейди;

жэмийет дэстурлерин хэм рауажланыу 

Бизнес-режелерин ислеп шыгыуын баскарады. 

онын орынланыуын шелкемлестиреди хэм 

кадагалайды;

- хэр шеректе Баклау кенесине жэмийеттин 

жыллык бизнес-режеси орынланыуы бойынша 
есабат береди;

- Баклау кенесине, тексериу комиссиясына, 

жэмийет аудиторына олардын талабы ме 11 ен

етеди, оларга интизамии шаралар коллаидк 

мийнет хэм орынлау интизамына бойсыныуд 

тэмийинлейди;

жэмийет хызметлерине мийнет хакы 

(сыйлыклардьщ хэмме турлерин, устемеле| 

косымша телемлер мийнет катнасыг 

коэффициенти колланыуын) белгилейди;

напакага шыгатугын жэмийе 

хызметкерлерине бир мэртелик хошаметле 

телемин белгилейди:

жэмийет курамындагы белимлерини 

режелерин хэм хызметкерлердин лауазымлы 

колланбаларын таетыйыклайды;

- нызамшылыкка мууапык жэмийет атына 

исеним кагазларын береди;

- жэмийеттин хэмме хызметкерлери орынла; 

миннетли болган буйрыклар хэм бийликле] 

шыгарады, хэм керсетпелер береди;

- Баклау кецеси хэм акционерлердин У л ы у м ;  

жыйналысыныц уэкиллигине тийисли болм а^  

мэселелер бойынша шешим кабыллайды.

- акционерлердин Улыума жыйналысы \э\ 

Баклау кенесине уэкиллигине тастыйыклауь 

тийисли болмаган жэмийеттин ишки норматив 

хужжетлерин тастыйыклау;
9.64. Баскарыу баслыгы темендегилерге

миннетли:

жэмийеттин кунделикли жумысларына 

басшылык етеди, оньщ енимли хэм тураклы 

ислеуин тэмийнлейди:
Жэмийеттин жыллык бизнес-режелери. 

Баклау кенесинин хэм акционерлердин Улыума 

жыйналысында кабылланган карарларыныц 

орынланыуын тэмийнлейди;

жэмийеттин курамындагы белимлердин 

арасындагы унемли карым катнасты 

тэмийинлейди

- жэмийет Бизнес-режесиндеги керсетилген 

дэраматты алыуды тэмийинлейди;

- жэмийет дэстурлерин хэм рауажланыу 

Бизнес-режелерин ислеп шыгыуын баскарады. 

онын орынланыуын шелкемлестиреди хэм 
кадагалайды;

жэмийет хэм онын хызметкерлери 

тэрепинен жэмийет жумыс багдарында нызам 

талапларына бойысыныуын тэмийнлейди;

жэмийет бухгалтерлык есабын хэм 

есабатлардыц шелкемлестириуин, керекли 

жагдайын хэм дурыслыгын тэмийинлейди. 

бухгалтериялык хэм баска есабатларды толык 
хэм ез уакытында тийисли уйымларга, 

акционерлерге, кредиторларга жибериуды хэм 

галаба кураллары аркалы жэриялауды 

тэмийинлейди хэм кадагалайды;

- Баклау кенесине, тексериу комиссиясына, 

жэмийет аудиторына олардын талабы менен 

жэмийет финанс-хожалык жумыслары бойынша 

хужжетлерди иркинишеиз усынады;

- жэмийет хызметкерлери тэрепинен хызмет 

бабындагы хэм коммерциялык сыры хаккындагы 

маглыуматларды саклауын тэмийинлейди;________



жэмийет финанс-хожалык жумыслары бойынша 
х̂  жжетлерди иркинишсиз усынады;

- бухгалтериялык хэм баска есабатларды толык 

хэм ез уакытында тийисли уйымларга, 

акционерлерге, кредиторларга тапсырыуды хэм 

галаба кураллары аркалы жэриялауды 

тэмийинлейди хэм кадагалайды;

- жэмийет хызметкерлери тэрепинен хызмет 

бабындагы хэм коммерциялык сыры хаккындагы 

маглыуматларды саклауын тэмийинлейди;

- акционерлердин Улыума жыйнылысына хэм 

Баклау кенесине езинин уэкиллигине тийисли 

болган жумыслар бойынша маглыуматларды ез 

уакытында береуин тэмийнлейди;

акционерлердиц Улыума жыйналыска 

катнасыу, дивиденлерин есаплау хэм телеу 

бойынша мэплерин хэм нызамшылык пенен 
.^ерилген хукыкларын коргайды.

- шэртнамалар бойынша миннетлемелердиц 

орынлауын тэмийинлейди;

- усы Уставка, жэмийеттин ишки норматив 

хужжетлерине хэм хэрекеттеги нызам талапларына 

бойсынады.

9.65. Баскарыу баслыгы акционерлердин 

Улыума жыйналыс тэрепинен бир жыл муддетке 

сайланады (бекитиледи).

9.66. Акционерлердин Улыума жыйнылысы, 
Баскарыу баслыгы мийнет шэртнамасыныц 

шэртлерин бузган жагдайда, оныц менен дузилген 

шэртнаманы муддетинен алдын токтатыуга 

(бузыуга) хакылы.

9.67. Егер акционерлердиц Улыума 

жыйнылысы ямаса Баклау кенеси жэмийеттин 

баскарыу баслыгы менен дузилген мийнет

эртнаманы муддетинен алдын токтатыуга карар 

кабыллаган жагдайда, усы жыйналыста Баскарыу 

баслыгыныц уазыйпаларын баска бир шахска 

бериуге ямаса Баскарыу баслыгыныц уазыйпасын 

уакытынша аткарыушыны бекитип, кейинги 

акционерлердин Улыума жыйнылысында керип 
шыгыу ушын калдырыуга болады.

10. Жэмийеттин ис-хэрекегин кадагалау

10.11. Жэмийет ишки аудит хызмети жэмийет 

Баскарыуынын хэм филиалларыныц жумысларын 
кадагалауын хэм бахалауын эмелге асырады.

- жэмийетти квалификациалык кадрлар менен 

тэмийинлейди. Хызметкерлердин билимин, 

квалификациясын, укыбын \эм ис-тэжирийбесин 

енимли пайдаланыу бойынша шаралар кереди.

жэмийет хызметкерлерине социаллык 

кепилликлерге бойсыныуды \эм кэуипсиз мийнет 

шараятлар жаратыуды тэмийнлейди;

- акционерлердин Улыума жыйнылысына хэм 

Баклау кенесине езинин уэкиллигине тийисли 

болган жумыслар бойынша маглыуматларды ез 

уакытында береуин тэмийнлейди;

акционерлердиц Улыума жыйналыска 

катнасыу, дивиденлерин есаплау хэм телеу 

бойынша мэплерин хэм нызамшылык пенен 
берилген хукыкларын коргайды

- жылына бир мэрте акционерлердин Улыума 

жыйналысына жэмийеттин жыллык есабатын 

усынады;

- хэр шеректе Баклау кенесине жэмийеттин 

жыллык бизнес-режеси орынланыуы бойынша 
есабат береди;

- шэртнамалар бойынша миннетлемелердиц 

орынлауын тэмийинлейди;

- усы Уставка, жэмийеттин ишки норматив 

хужжетлерине хэм хэрекеттеги нызам 

талапларына бойсынады.

9.65 Жэмийеттин Бас директоры 

акционерлердин Улыума жыйналысы тэрепинен 

бир жыл муддетке сайланады (бекитиледи).

9.66. Акционерлердиц улыума жыйналысы 

жэмийеттин Бас директоры менен дузилген 
шэртнаманы олар шэртнама шэртлерин бузган 

жагдайда бийкарлауга хакылы.

9.67. Акционерлердиц Улыума жыйнылысы 

ямаса Баклау кенеси жэмийеттин Бас 

директордын уэкилликлерин токтатыу хаккында 

шешим кабыл етилген жагдайда. жэмийеттин Бас 
директордын уэкилликлерин баска шахска 

еткериу хаккында мэселе усы жыйналыстыц 

езинде шешилиуи ямаса Бас директордын 

уазыпасын уэкытша аткарыушы шахсты 

тайынлаган жагдайда. акционерлердиц гезектеги 

улыума жыйналысында карап шыгыу ушын 
калдырылыуы мумкин.

10. Жэмийеттин ис-хэрекегин кадагалау

10.1 1. Жэмийег ишки аудит хызмети жэмийет 

Аткарыу уйымыныц хэм филиалларыныц 

жумысларын кадагалауын хэм бахалауын эмелге 

асырады.

Таяр. А. Жолдыбаева



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


