
  
  

 

Приложение 2A к Регламенту оказания 

брокерских (агентских) услуг на рынке ценных 

бумаг, утвержденному решением Совета 

директоров  

Публичной компании Freedom Finance Global PLC  

от 13 февраля 2023 г.  

Freedom Finance Global PLC  

жария компаниясы Директорлар кеңесінің  

2023 ж. 13 ақпандағы шешімімен бекітілген  

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік 
(агенттік) қызметтер көрсету регламентіне 

2А қосымшасы 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Анкета клиента 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ЖЕКЕ ТҰЛҒА  

Клиенттің сауалнамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

Общие данные 

клиента / Клиенттің 

жалпы деректері 

Имя / Аты   

Фамилия /Тегі    

Отчество (при 

наличии) /Әкесінің 

аты (бар болса) 

  

Страна постоянного 

проживания / 

Тұрақты тұратын ел 

 

Адрес регистрации/ 

(регион, город, улица, 

квартира/дом) / 

Тіркеу мекенжайы 

(өңір, қала, көше, 

пәтер / үй) 

  

Текущий постоянный 

адрес проживания 

(регион, город, улица, 

квартира/дом) / 

Ағымдағы тұрақты 

тұрғылықты мекен-

жайы (өңір, қала, 

көше, пәтер / үй) 

 

Почтовый индекс / 

Пошталық индексі 

  

Номер контактного 

телефона / Байлаңыс 

телефон нөмірі 

  

Факс (при наличии) / 

Факс (бар болса) 

  

Email   

Пол / Жынысы   

Индивидуальный 

идентификационны

й номер  

(ИИН, при наличии - 

предлагаю указать 

для резидентов) а 

для нерезидентов 

мы будем отражать 

ИНН/  Жеке 

сәйкестендіру нөмірі 

(ЖСН, бар болса, 

резиденттер үшін 

көрсетуді ұсынамын) 

ал бейрезиденттер 

үшін біз СТН 

көрсетеміз 

 

Вид документа, 

удостоверяющего 

личность / Жеке 

басын 

 



  
  

 

куәландыратын 

құжаттың түрі 

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность / Жеке 

басын 

куәландыратын 

құжаттың нөмірі 

  

Серия документа, 

удостоверяющего 

личность (при 

наличии) / Жеке 

басын 

куәландыратын 

құжат сериясы (бар 

болса) 

  

Дата выдачи 

документа, 

удостоверяющего 

личность / Жеке 

басын 

куәландыратын 

құжаттың берілген 

күні 

  

Срок действия 

документа, 

удостоверяющего 

личность / Жеке 

басын 

куәландыратын 

құжаттың 

қолданылу мерзімі  

  

Орган выдачи 

документа, 

удостоверяющего 

личность / Жеке 

басын 

куәландыратын 

құжатты берген 

орган 

  

Гражданство / 

Азаматтық 

  

Место рождения / 

Туған жері  

  

Дата рождения / 

Туған күні 

  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / ДЕРБЕС 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие 

родственники публичными должностными лицами (ПДЛ1)? / Сіз, Сіздің 

жұбайыңыз (зайыбыңыз) немесе жақын туысқандарыңыз жария 

лауазымды адамдар (ЖЛА1) болып табыла ма? 

 

☐  ДА, я являюсь (являлся) ПДЛ / ИӘ, Мен ЖЛА-мы/болдым 



  
  

 

☐  ДА, мои супруг (супруга) и близкие родственники являются 
(являлись) ПДЛ / ИӘ, менің жұбайым (зайыбымм) және жақын 
туысқандарым ЖЛА болып табылады 

☐  НЕТ, ни я, ни мои супруг (супруга), ни мои близкие родственники не 

являются (не являлись) ПДЛ / Жоқ, мен де, жұбайым (зайыбым) да, жақын 

туысқандарым да ЖЛА емес (болған емес) 

ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА / САЛЫҚ 

ТӨЛЕУШІНІҢ ДЕРЕКТЕРІ 

Налоговое резидентство (указать 

все страны) / Салық резиденттігі 

(барлық елдерді көрсету) 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (в указанных 

странах) / Салық төлеушінің 

сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген 

елдерде) 

 

Являетесь ли вы налоговым 

резидентом США*? / Сіз АҚШ-тың 

салық резидентісіз бе*? 

☐  ДА/ ☐ ИӘ 

☐  НЕТ/ЖОҚ  

*Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, 

занимающееся частной практикой, признаются налоговыми 

резидентами США, если выполняется ли одно из следующих условий: 

наличие гражданства США, наличие разрешение на постоянное 

пребывание в США (форма I551 (Green Card)), наличие критерия 

«долгосрочного пребывания»/ Жеке тұлға, жеке кәсіпкер және жеке 

практикамен айналысатын адам, егер мынадай шарттардың бірі 

орындалса, АҚШ-тың салық резиденттері болып танылады: АҚШ 

азаматтығының болуы, АҚШ-та тұрақты болуға рұқсат (I551 нысаны 

(Green Card)), «ұзақ мерзімді болу» өлшемшартының болуы 

*  

Каковы цель и характер деловых 

отношений с Freedom Finance Global PLC? 

/ Freedom Finance Global PLC-пен іскерлік 

қатынастың мақсаты мен сипаты қандай? 

☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг 

/ Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет 

☐Иное/ Басқаша ___________________________ 

Какова типичная цель ваших 

инвестиций?/ Сіздің 

инвестицияларыңыздың әдеттегі 

мақсаты қандай? 

☐Обеспечение старости/ Қарттықты қамтамасыз ету  

☐ Безопасность моей семьи/ Менің отбасымның қауіпсіздігі  

☐ Сбережения на будущие покупки/ Болашақ жасайтын сауда үшін жинақ  

☐ Спекулятивная торговля/ Алыпсатарлық сауда 

☐ Регулярный доход (например, годовой процентный доход или 
дивиденды)/ Тұрақты кіріс (мысалы, жылдық пайыздық кіріс немесе 
дивидендтер) 

☐ Увеличение стоимости (акции, инвестиционные фонды)/ Құнын ұлғайту 
(акциялар, инвестициялық қорлар) 

Источник доходов (средств) / Кіріс 

(қаражат)көзі 
☐ Зарплата / Жалақы 

Должность/Лауазымы: 

______________________________________________________ 

Компания/компания: 

_______________________________________________________ 

☐ Накопления / Жинақтар 

☐ Наследство / Мұра 

☐ Инвестиции / Инвестициялар 

☐ Предпринимательская деятельность / Кәсіпкерлік қызмет 



  
  

 

☐ Прочее, пожалуйста, укажите / Басқалары, көрсетіңіз 

___________________________ 

Род деятельности/занятости/ Қызмет түрі 

/ жұмыспен қамту/: 

 

☐ наемный работник/ ☐ жалданушы қызметкер 

☐ самозанятый/ өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

☐ студент/студент 

☐ пенсионер/зинеткер 

☐ безработный/жұмыссыз 

☐ иное/басқаша___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания и опыт / Білім және тәжіребие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, 

отметьте в 

таблице ниже 

продукты, 

особенности и 

риски которых 

вам известны, а 

также 

предоставьте 

информацию о 

вашем опыте 

работы с 

каждым 

финансовым/ 

Төмендегі 

кестеде сізге 

белгілі 

ерекшеліктері 

мен тәуекелдері 

бар өнімдерді 

белгілеңіз, 

сондай-ақ әр 

қаржы 

құралымен 

тәжірибеңіз 

туралы ақпарат 

беріңіз  

 

 

 
 

Тип финансового 
инструмента/ 

Қаржы 
құралының түрі  

Знание 
продукт
а/ Өнім 
туралы 
білім 

Опыт (с вашей первой инвестиции)/ 
Тәжірибе (сіздің бірінші 

инвестицияңыздан) 

Дата 
первой 

инвестици
и/ Бірінші 
инвестици

я күні 

Сумма 
инвестици

и (долл. 
США)/ 

Инвестици
я сомасы 

(АҚШ 
долл.) 

Количес
тво 

транзакц
ий/ 

Транзак
циялар 

саны 

Акции/Акциялар  

☐ 
Да/Ия       

Долговые ценные 
бумаги/ 
Облигации/ 
Борыштық бағалы 
қағаздар/ 
Облигациялар 

☐ 
Да/Ия  

      

Паи в 
коллективных 
инвестиционных 
фондах/ Ұжымдық 
инвестициялық 
қорлардағы 
пайлар 

☐ 
Да/Ия 

      

Структурные 
продукты/ 
Құрылымдық 
өнімдер 

☐ 
Да/Ия 

      

Деривативы/ 
Туынды құралдар 

☐ 
Да/Ия       

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем уровне образования и 

профессиональном опыте (свой высший – предлагаю удалить «высший» 

уровень образования)/ Сіздің білім деңгейіңіз және кәсіби тәжірибеңіз 

туралы ақпарат беріңіз (Сіздің жоғары, «жоғары» білім деңгейін алып 

тастауды ұсынамын) 

 

☐ Высшее (Магистратура или PhD) – в сфере экономики или финансов/ 

Жоғары (Магистратура немесе PhD) – экономика немесе қаржы саласында 

☐ Высшее (Бакалавриат) – в сфере экономики или финансов/ Жоғары 

(Бакалавриат) – экономика немесе қаржы саласында 

☐ Высшее – не в сфере экономики или финансов/ Жоғары – экономика 

немесе қаржы саласында емес 

☐ Среднее – в сфере экономики или финансов/ Орташа – экономика немесе 

қаржы саласында 

☐ Начальное образование/ Бастауыш білім 

☐ Профессиональный сертификат в сфере финансов/ Қаржы саласындағы 

кәсіби сертификат 



  
  

 

 

 

 

 

Предположительная продолжительность инвестиций/ Инвестициялардың 

болжамды ұзақтығы 

☐ Внутридневная торговля/ Күндізгі сауда 

☐ Меньше года/ Бір жылдан аз 

☐ Больше года/ Бір жылдан астам 

 Предположительная частота торговых операций/ Сауда операцияларының 

болжамды жиілігі 

☐ 1-50 сделок в месяц/ айына 1-50 мәміле 

☐ 50-100 сделок в месяц/ айына 50-100 мәміле 

☐ больше 100 сделок в месяц/ айына 100-ден астам мәміле 

 

 

 Предположительная сумма торговых операций/ Сауда операцияларының 

болжамды сомасы 

☐ менее 10,000 долл. США в год/айына 50-100 мәміле 

☐ от 50,000 – 100,000 долл. США в год/ жылына 50,000-100,000 АҚШ 

доллары 

☐ более 100,000 долл. США в год/жылына 100,000 АҚШ долларынан 

астам 

 

 

 

Финансовое положение/  

Қаржылық жағдайы 

 

Регулярный ежемесячный доход и источники дохода (отметьте все 

подходящие варианты)/ Тұрақты айлық кіріс және кіріс көздері (барлық 

қолайлы нұсқаларды белгілеңіз) 

Регулярный 
ежемесячный 
доход и источники 
дохода/ Тұрақты 
айлық кіріс және 
кіріс көздері 

Чистая 
сумма 
менее 
1,000 долл. 
США/ Таза 
сома 
аз 
1,000 АҚШ 
доллары  

Чистая сумма 
от 1,000 долл. 
США до 5,000 
долл. США/ 
Таза сома 
1,000 АҚШ 
долларынан 
5,000 АҚШ 
долларына 
дейін.  

Чистая 
сумма  
более  
5,000 долл. 
США/ Таза 
сома 
5,000 АҚШ 
долларынан 
астам 

Работа/Жұмыс ☐  ☐  ☐  

Доход от 
предпринимательст
ва/ Кәсіпкерліктен 
түсетін кіріс 

☐  ☐  ☐  

Доход от 
инвестиций/ 
Инвестициялардан 
түсетін кіріс 

☐  ☐  ☐  

Прочее/ Басқалары: 
_______________ 

☐  ☐  ☐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите те активы, которыми вы владеете в настоящее время, и их 

приблизительную долю в вашем портфеле/ Қазіргі уақытта сізде бар 

активтерді және олардың портфеліңіздегі болжамды үлесін көрсетіңіз 

Собственные 
активы и их 
разбивка/ 
Меншікті 
активтер және 
олардың бөлінуі 

Стоимость 
менее 

50,000 долл. 
США/ Құны 
50,000 АҚШ 
долларынан 

аз 
 

Стоимость от 
50,000 долл. 

США до 100,000 
долл. США/ 
Құны 50,000 

АҚШ 
долларынан 
100,000 АҚШ 
долларына 

дейін 
 

Стоимость 
более 

100,000 
долл. США/ 

Құны 
100,000 АҚШ 
долларынан 

астам 
 

Ликвидные 
активы 
(наличные, 
депозиты)/ Өтімді 

☐  ☐  ☐  



  
  

 

активтер (қолма-
қол ақша, 
депозиттер) 

Ценные бумаги/ 
Бағалы қағаздар 

☐  ☐  ☐  

Недвижимость/ 
Жылжымайтын 
мүлік  

☐  ☐  ☒  

Прочее/ 
Басқалары: 
_____________ 

☐  ☐  ☐  

 

 

 

Регулярные ежемесячные расходы и их разбивка (отметьте все 

подходящие варианты)/ Тұрақты айлық шығындар және оларды бөлу 

(барлық қолайлы нұсқаларды белгілеңіз) 

Регулярные 
ежемесячные 
расходы и их 
разбивка/ 
Тұрақты айлық 
шығындар 
және оларды 
бөлу 

Чистая 
сумма 
менее  
1,000 долл. 
США/ Таза 

сома аз 
1,000 АҚШ 

долларынан 
аз 

  
 

Чистая сумма 
от 1,000 долл. 
США до 5,000 
долл. США/ 

Таза сома 1,000 
АҚШ 

долларынан 
5,000 АҚШ 
долларына 

дейін 
 

Чистая сумма 
более  

5,000 долл. 
США/ 5,000 

АҚШ 
долларынан 

астам 
 

Расходы на 
проживание/ 
Тұру 
шығындары  

☐  ☐  ☐  

Выплата 
кредита/ 
Кредитті төлеу 

☐  ☐  ☐  

Аренда/ Жалға 
алу 

☐  ☐  ☐  

Прочее/басқала
ры: 
_____________ 

☐  ☐  ☐  

 

 

 

Имеются ли у Вас регулярные финансовые обязательства/ Сізде тұрақты 
қаржылық міндеттемелер бар ма 

☐ Да/Иә ☐ Нет/Жоқ 

Если да, пожалуйста заполните/ Егер иә болса, толтырыңыз: 

 
 

Финансовые 
обязательства/ 
Қаржылық 
міндеттемелер 

Стоимость 
менее 

50,000 долл. 
США/ Құны 
50,000 АҚШ 
долларынан 

аз 
 

 

Стоимость от 
50,000 долл. 

США до 100,000 
долл. США/ 
Құны 50,000 

АҚШ 
долларынан 
100,000 АҚШ 
долларына 

дейін 

Стоимость 
более 

100,000 
долл. США/ 

Құны 
100,000 

АҚШ 
долларына

н астам 

Ипотечный заем/ 
Ипотекалық қарыз  ☐ ☐ ☐ 

Банковские 
кредиты/ Банктік 
кредиттер ☐ ☐ ☐ 

Прочие 
обязательства/ 
Басқа 
міндеттемелер ☐ ☐ ☐ 

Профиль риска и терпимость к риску/ 
Тәуекел профилі және тәуекелге 
төзімділік  

Из приведенных ниже заявлений о склонности к риску и допустимости 
потерь отметьте, что вам больше всего подходит. Отметьте только один 
ответ. (Колебания стоимости, связанные с валютным риском, не были 
учтены в ответах.) Наша цель – оценить ваше отношение к рискам, чтобы 
помочь нам определить группу (группы) продуктов, которые наиболее 
подходят для вас. / Тәуекелге бейімділік пен шығынға төзімділік туралы 



  
  

 

төмендегі мәлімдемелерден сіз үшін ең қолайлы екенін ескеріңіз. Тек бір 
жауапты белгілеңіз. (Валюталық тәуекелге байланысты құнның ауытқуы 
жауаптарда ескерілмеген.) Біздің мақсатымыз-сізге ең қолайлы өнімдер 
тобын (топтарын) анықтауға көмектесу үшін тәуекелге деген 
көзқарасыңызды бағалау. 

☐ Моя основная цель - защитить капитал. Я не хочу терять стоимость своих инвестиций, 

но хотел бы получать твердый доход. Я знаю, что продукты с низким уровнем риска 
обычно имеют более низкую доходность. / Менің басты мақсатым - капиталды қорғау. 
Мен өз инвестицияларымның құнын жоғалтқым келмейді, бірақ тұрақты табыс тапқым 
келеді. Мен тәуекелі төмен өнімдердің кірістілігі әдетте төмен екенін білемін. 

☐ Я осознаю, что покупка финансовых инструментов может повлечь за собой 
определенный риск. Однако в надежде на более высокую прибыль я готов принять на 
себя определенную степень риска и допустить небольшое снижение стоимости нашего 
портфеля. / Мен қаржы құралдарын сатып алу белгілі бір тәуекелге әкелуі мүмкін 
екенін түсінемін. Дегенмен, жоғары пайдаға үміттеніп, мен тәуекелдің белгілі бір 
дәрежесін қабылдауға және портфеліміздің құнының аздап төмендеуіне жол беруге 
дайынмын. 

☐ Я осознаю, что покупка финансовых инструментов может повлечь за собой 
определенный риск. Однако в надежде на более высокую прибыль я готов пойти на 
риск и допустить снижение стоимости некоторых частей моего портфеля. / Мен қаржы 
құралдарын сатып алу белгілі бір тәуекелге әкелуі мүмкін екенін түсінемін. Алайда, 
жоғары пайдаға үміттеніп, мен тәуекелге баруға және портфелімнің кейбір бөліктерінің 
құнын төмендетуге дайынмын. 

☐ В надежде на долгосрочную более высокую прибыль я готов рискнуть всей вложенной 
суммой. / Ұзақ мерзімді жоғары пайдаға үміттеніп, мен барлық инвестицияланған 
соманы тәуекел етуге дайынмын.  

☐ В надежде на получение более высокой прибыли в долгосрочной перспективе я 
сознательно иду на риск, что в неблагоприятных случаях мне придется выплачивать 
дополнительные суммы в дополнение к потере общей вложенной суммы./ Ұзақ 
мерзімді перспективада жоғары пайда табуға үміттеніп, мен әдейі тәуекелге барамын, 
қолайсыз жағдайларда жалпы инвестицияланған соманы жоғалтудан басқа қосымша 
сомаларды төлеуге тура келеді. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-ИНОСТРАНЦЕ / 

ШЕТЕЛДІК-ЖЕКЕ ТҰЛҒА ТУРАЛЫ 

ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР  

Имеется ли действующая виза в 

Республике Казахстан? / Қазақстан 

Республикасында қолданыстағы виза 

бар ма? 

☐ ДА/ИӘ 

☐ НЕТ/ЖОҚ 

Номер визы, Дата выдачи визы, Срок 

действия визы / Визаның нөмірі, виза 

берілген күн, визаның қолданылу 

мерзімі 

 

Имеется ли действующая 

миграционная карточка в Республике 

Казахстан? (для граждан государств, 

въезжающих в Республику Казахстан 

в безвизовом порядке) / Қазақстан 

Республикасында қолданыстағы 

көші-қон карточкасы бар ма? 

(Қазақстан Республикасына визасыз 

тәртіппен келетін мемлекеттердің 

азаматтары үшін) 

☐ ДА/ИӘ 

☐ НЕТ/ЖОҚ 

Номер, Дата выдачи, Срок действия 

миграционной карточки / Көші-қон 

карточкасының нөмірі, берілген күні, 

қолданылу мерзімі 

 

 



  
  

 

Присоединяясь к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, клиент 
заявляет, что он/ Компанияның Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет көрсету регламентіне қосыла 
отырып, клиент ол: 

 понял все вопросы анкеты, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту, и что вся информация, 
представленная в указанной анкете, верна и корректна./  осы Регламентке 2(А) қосымшада көрсетілген 
сауалнаманың барлық сұрақтарын және аталған сауалнамада ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс және 
орынды екенін түсіндім. 

 обязуется проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании), как только 
произойдет какое-либо изменение в его личном или финансовом положении, которое потребует изменения 
его ответов на вопросы, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту;/ осы Регламентке 2(А) - 
қосымшада көрсетілген сұрақтарға жауаптарын өзгертуді талап ететін өзінің жеке немесе қаржылық 
жағдайына қандай да бір өзгеріс болған кезде Компанияны (оның ішінде Компаниядағы өзінің консультанты 
арқылы) хабардар етуге міндеттенеді; 

 понимает, что в случае, если его ответы не отражают его реальную ситуацию, или если он не сможет 
проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании) о любых изменениях, 
которые могут произойти в его личном или финансовом положении, клиент может подвергнуться риску, 
превышающему его допустимую степень риска или его финансовые возможности./ егер оның жауаптары оның 
нақты жағдайын көрсетпесе немесе ол Компанияға (оның ішінде Компаниядағы консультант арқылы) өзінің 
жеке немесе қаржылық жағдайында болуы мүмкін кез келген өзгерістер туралы хабарлай алмаса, Клиент 
өзінің рұқсат етілген тәуекел дәрежесінен немесе оның қаржылық мүмкіндіктерінен жоғары тәуекелге 
ұшырауы мүмкін екенін түсінеді. 

 

 



  
  

 

Примечание 1: 1-ескерту: 

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое 
лицо, которое было наделено значимыми 
публичными функциями. 

Жария лауазымды адам (ЖЛА) - маңызды мемлекеттік 
функцияларға ие болған жеке тұлға. 

В частности: Атап айтқанда: 

 иностранные ПДЛ: лица, которым доверены 

или были доверены значительные публичные 

функции другой страной, например, главы 

государств или правительств, видные политики, 

старшие правительственные, судебные или 

военные сотрудники, старшие руководители 

государственных корпораций, видные деятели 

политических партий; 

 шетелдік ЖЛА: мемлекет немесе үкімет 

басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот 

немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік 

корпорациялардың аға басшылары, саяси 

партиялардың көрнекті қайраткерлері сияқты басқа 

елдің маңызды қоғамдық функцияларына сеніп 

тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар; 

 национальные ПДЛ: лица, которым доверены 

или были доверены внутри страны 

значительные политические функции, 

например, главы государств или правительств, 

видные политики, старшие правительственные, 

судебные или военные сотрудники, старшие 

руководители государственных корпораций, 

видные деятели политических партий;  

  ұлттық ЖЛА: мемлекет немесе үкімет басшылары, 

көрнекті саясаткерлер, аға үкімет, сот немесе әскери 

қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға 

басшылары, саяси партиялардың көрнекті 

қайраткерлері сияқты маңызды саяси функцияларға 

сеніп тапсырылған немесе ел ішінде сеніп тапсырылған 

адамдар; 

 ПДЛ международных организаций: лица, 

которым доверены или были доверены важные 

функции международной организацией, 

относятся к членам старшего руководства, т.е. 

директорам, заместителям директоров и 

членам правления или эквивалентным 

должностям; 

  халықаралық ұйымдардың ЖЛА: халықаралық 

ұйымның маңызды функциялары сеніп тапсырылған 

немесе сеніп тапсырылған тұлғалар аға басшылық 

мүшелеріне, яғни директорларға, директорлардың 

орынбасарларына және Басқарма мүшелеріне немесе 

баламалы лауазымдарға жатады; 

 члены семьи – это физические лица, которые 

связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или 

браком или схожие (гражданские) формы 

партнерства; 

 отбасы мүшелері - ЖЛА-мен тікелей (қандас 

туыстық) немесе некеге немесе ұқсас (азаматтық) 

серіктестік нысандарына байланысты жеке тұлғалар; 

 близкие к ПДЛ лица – это физические лица, 

которые тесно связаны с ПДЛ социально или 

профессионально. 

 ЖЛА-ға жақын адамдар – бұл әлеуметтік немесе 

кәсіби тұрғыдан ЖЛА-мен тығыз байланысты жеке 

тұлғалар. 

 

 


